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N.' Hl.765 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
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os Estados de S. Paulo, Matto Grosso, Rio
Je Janeiro, Paraná, Santa Catharina e Hio
Grande do Sul............................
N. Hi.7tit> ---FAZENDA- Decreto de 2 de janeiro
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a votação do de 1925........... .. . . .. . . . . .
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N. IG.768 --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de :3 de janeiro de 1925 - Providencia sobre a creação do logar de Governador Militar, da Pri8ão Polüiea e sobre seu
provimento................................
N. IG.769- FAZENDA, VI~ÇÃO, GUERRA, MARINHA, JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUORES, AGRICULTURA, INDUSTRIA
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o exerciclo de 1925, todas as obras publicas
q~e es~ão sendo executa(las, e dá outras proVldenmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.769 A- JUSTIÇA E NEGOCIO~ INTERIORES- Decreto de 8 de janeiro rk 1fl2!l -Suspende, no dia 10 do corrente mc>z, em tr\tlo
o Estado de S. Paulo, o estado de sitio <~sta
belecido pelo decreto n. 16.765, dP 1 dP janPiro
do corrente anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.770- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1:MERCIO- DeCieto de 10 de jarwiro de l92!l
-Torna sem effeito os <lecretoR ns. 16.591,
de 10 de setembro de 1924, e 16.()73, de Hl
de novembro do mesmo anuo . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.771- FAZENDA- Decreto de 1:1 de janPiro
de 1925- Autoriza The British Bank of
South America, Ltd., com séde em Londres,
a abrir uma filial na cidade de PelotaR, Estado do Rio Grande do Sul.................
N. 16.772-JUSTIÇA.E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 13 de janeiro de 1925 - Abre
ao Mini!;terio da Justiça e Negocios Interiores.
o credito especial de 6:969$677, para pagamento de vencimentos ao Dr. Rodolpho Chapot Prévost, cirurgião-dentista do Hospital
Nacional de Alienadob, no periodo de 17 de
agosto de 1921 a 17 de agosto do anuo findo.
N. 16.773- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 13 de janeiro de 1925- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 116:940$393, para pagamento, em 1924, dos vencimentos e van-:tagens que competem aos novos membros dn
Justiça Federal, na conformidade dos decret.os
n. 4.848, de 13 de agosto de 1924, c 4.R() 1~ •\('
29 de setembro do mesmo anno . . . . . . . . . . .
N. 16.774- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIO.RE~
- Decretú de 13 de janeiro de 1925- Abrp
ao Ministerio da Justiça e Negoeios Interion~R
por conta do exercicio de 1924, m·editos snpplenlentares, na importaneia total de réis
2.295:250$, ás verbas ns. 5, 7, 6 e 8 do art. 2"
da ·lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, para
occorrer ao paga1nento de subsidio a Senadon~!:5
e Deput.arloFl e deRpPí'lafl dp impre:-,,;.;õps P p11-

:~

4

4

.5

!l

5

DO PODER EXECUTIVO

v
r·a~l'.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

blicações de debates do Senado Federal e da
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até 3 de novembro ultimo, da sessão legi~
lat.iva do Congre:-.so Naeiona.l, eorrespondent~
ao anno de 1924.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iô.77f)- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMlVI.ERCIO - Decreto . de 13 de janeiro de
1!)25 ---- Concede a Fortunato Bulcã<, ou empreza que organizar os favores constante:i do
decreto n. 12.944, de 30. de março de 1918, c
do decreto legislativo n. 2.446, de 6 de janeiro,
de 1921, para o desenvolvimento da inrlustrin
~iderurgica e metallurgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lfi.776-AGRIC.UI.JTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO --Decreto de 16 de janeiro de 1925
--Concede a Francis Walter Hime, I.Juiz Ribeiro Pinto e Libanio da Rocha Vaz ou empreza que Prganizarem os favores com:;t.antes
dos arts. 6°, 7° e go do decreto n. 12.944, de
30 de março de 1918, e do decreto legislativo
n. · 4.246, de 6 de janeiro de 1921, para o
desenvolvimento da induetria siderurgica ~
metallurgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.777- AGRICULTURA. INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 13 de janeh·o de 1925
- Concede autorização á sociedade anonyma
Transoceanic Trading Company para · fun('eionarna Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.778- AGRICULTURA. INDUSTRIA E COM1\fERCIO- Decreto de 13 de janeiro de 1925
- Concede á "Sociedade Anonyma Grandes
l\foinhoR do Sul" autorização para funrcionar
e approva os respectivos estatutos. . . . . . . . . .
16.779-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 13 de janeiro de 1925
- Concede autorização á sociedade anonyma
Cabãnas y Estancias "La Victoria Limitada"
para funccionar na Republica... . . . . . . . . . .
16.780- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 13 de janeiro de 1925
- Concede á Sociedade Anonyma Leon Israel
Company, autorização para funccionar P. approva. o;:; t·espectivos eRtatutnR .............. .
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N. 16.782- FAZENDA- Decreto de 13 de janeiro
de 1925 - Approva as resoluções da quarta
assembléa geral ordinaria da companhia de
seguros El Fenix Sud Americano, com séde
em Buenos Aires, Republica Argentina, na
pnde relativa á reforma dos seus estatutos.
N. 16.782 A-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto de 13 de janeiro de 1925Estabelece o concurso da União para a diffusão
do ensino primario, organiza o Departamento
N acionai do Ensino, reforma o en6ino secundaria e o superior e dá outras providenciás. .
N. 16.783- FAZENDA- Decreto de 13 de janeiro
de 1925 - Concede autorização para funccionar
na Republica á companhia "Assicurazioni Generali", com séde em Trieste, Reino da Italia,
e approva os .seus estatutos........ . . . . . . . . .
N. 16.784- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
E GUERRA- Decreto de 15 de janeiro de
1925 -.Designa o Lazareto da Ilha Grande
como P!isão militar privativa. . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.784 A- FAZENDA- Decreto de 24 de janeiro
de 1925- Abre ao Ministerio da Fazenda o.
credito especial de 126:R74$385, para pagamento ao Dr. Graciliano Marques Pedreira de
Freitas, em virtude de sentença judiciaria. . . .
N. 16.785- MARINHA- Decreto de 6 de fevereiro
de 1925- Regula o serviço de estado e de
quarto no Departamento de Machinas dos
navios de guerra e dá outras providencias....
N. 16.786 - MARINHA - Decreto de 6 de fevereiro
de 1925- Altera o decreto n. 16.070, de 21 de
junho de 1923, na parte em que fixa o numero
dos generaes de divisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.787-FAZENDA-Decreto de 10de fevereiro de
1925- Approva a deliberação da Companhia
de Seguros "El Fenix Sudamericano", augmentando o seu capital declarado para as operações
no Brasil de 1.034:000$ para 1.250:000$000...
N. 16.788- FAZENDA- Decreto de 10 de fevereiro
de 1925 - Abre ao Ministerio da Fazenda o
credito de 3 :880$100, para attender ao pagamento uas penf'ões de meio soldo que competem
a D. Veronica Rodrigues de Oliveira. . . . . . . .
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N. 16.789- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 10 de fevereiro de
1925- Concede á Companhia Nacional Faririnhas de Leguminosas autorização ])ara funceionar e approva os respectivos estatutos. . . .
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approva os respectivos e..~tatutos . . . . . . . . . . . . .
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Pará......................................
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N. 16.792- MARINHA- Decreto de 13 de fevereiro
de 1925- Fixa o effectivo orçamentario das
diversas classes e especialidades do pessoal
subalterno do Serviço Geral de Machinas da
Marinha de Guerra, de accôrdo com a lei de
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. N. 16.794- Não foi publicado.
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de sitio no dia 15 do corrente. . . . . . . . . . . . . .
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N. 16.796- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 13 de fevereiro de 1925- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores
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o substituto do juiz federal na secção do Districto Federal, Dr. Henrique Vaz Pinto Coelho
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N. 16.798-:- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 13 de fevereiro de 1925- ~brc
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores,
por conta do exercício de 1924, creditas supplcmentares ás verbas ns. 5, 7, 6 e 8, do art. 2°
da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924, na import.ancia total de 2.149:550$, para oecorrer
ao pagamento de subsidio a senadores e deputados e despezas de impressões e publicações
de debates do Senado Federal e da Camara
dos Deputados, durante a prorogação, até 31
de dezembro ultimo da sessão legislativa do
Congresso Nacional~ correspondente ao anno
de 1924...................................
N. 16.799 -
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.N. 16.802- VIA CÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 17 de fevereiro de 1925 - Approva
projecto e orçamento, na importancia de
14.290:000$, das obras de revestimento da
margem oeste do Canal do Norte da barra do
Rio Prande, que o Estado do Rio Grande dP
Sul se obrigou a executar......... . . . . . . . . . .
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N. 16.803- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 17 de fevereiro de 1925- Proroga
por tres mezes o prazo fixado para a apresentação pela Companhia Egtrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande, dos projectos e orçamentos dos melhoramentos indicados na lett.ra
b da clausula VI do termo de revisão do
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S. Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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projecto e o orçament(\, na importancia de réis
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46:340$348 (quarenta e r.ieit:~ contos tresentos e
quarenta mil tresentos e quarenta e oito réi.;),
para a construcção de um desvio de cruzamento
con1 posto telegraphico no kilometro 594,890
sul da linha ltararé-Vruguay, da Estrada de
Ferro S. Paulo-Rio Grande.................
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projecto e o orçamento, na importancia de
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São Paulo-Rio Grande......................
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Alvaro Nunes de Carvalho.................

113

N. 16.814 - FAZENDA - Decreto de 17 de fevereiro
de 1925- Concede um anno de licença ao
Dr Pedro da Cunha Pedrosa, ministro do
Tribunal de Contas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

N. 16.815- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de · 17 de fevereiro de
1925- Revoga os decretos pelos quaes foi
concedida a The American Rolling Mill Company autorização para funccionar na Republica e cassa as respectivas cartas. . . . . . . . . . .

114

N. 16.816- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 21 de fevereiro de 1925- Estende ao Estado da Bahia o estado de sitio
decretado pelo decreto n. 16.765, de 1 de janeiro do corrente anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

N. 16.817- MARINHA- Decreto de 21 de fevereiro
de 1925 - Abre, pelo Ministerio da Marinha,
o credito supplementar de 1.002:413$922 á
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N. 16.834-- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de :3 de março de 1925 - Approva o
projecto e o orçamento, na importancia dP43:952$675 (quarenta e tres contos novecentos
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março de .192!>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I :~-t

N. 1H.838 --FAZENDA -DPcreto de 24 de março
de 1925 - Approva as modificações do regulamento exp<'dido com o df'ercto n. 16 .•581, de·
4 de setembro de 1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1:~4

N. 10.839-- FAZENDA-- Decreto de 24 de março
de 1925-- Autoriza o Banco Francez e Italiano para a America do Snl, com séde em
Paris, França, a a h rir uma agencia na ci< ladP
do Rio Preto, Estado de H. Paulo. . . . . . . . . .

14 L

N. 1H.840- AGRICULTUHA, INDUSTRIA E COl\1MERCIO- Decreto de 24 de março de 1925
-- Transfere o Aprendizado Agrícola de São
1Juiz de Missões e dá outras providencias. . . .

L4 1

N. lfi.841-- AGRH'ULTURA, INDUSTRIA E COlVIMERCIO --Decreto de 24 df' março de 1925

- -- Concede á Singer Sewing l\1achine Company autorização para continuar a funccimmr
na Repuhliea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

N. 1ü.842 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de março de 1925 - Autoriza a
emissão de títulos (obrigações feáoviarias)
para a execução de melhoramentos e apparelhamento das estradas de ferro da União,
eonstrucção de prolongamentos c ramaP~ P
conclusão de obras das mesmas estradaR. . . . . .

142

N. JG.843 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De(~reto de 27 de março de 1925- Substitue.
algumas clausulas do contracto celebrado <~om
o Estado do Paraná para ·a eonstrncção das
obras de melhoramento:" do porto rle Paranaguá.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 t:1

N. lfi.R~U ---- VIAÇÃO E OBltAS PUBLICAH --- De-

(' reto de 27 e marc;o de 19?5 - Approva o
pluno das obras que "The Sã.o Paulo Tmmway,

XIV
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Light & Power Company, Limited, pretende
executar nos municipios de Sallesopolis, Santos
Mogy dab Cruzes, São Bernardo, Santo Amaro
e ltapecerica, no Estado de São Paulo, para
aproveitamento da força hydraulica do rio
Tieté e de alguns de seus affluentes, e declara
a urgencia da desapropriação dos tenenos e
bemfeitorias comprehendidos nas respectivas
plna tas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

N. 16.845 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 27 de março de 1925 - Approva o
orçamento, na importancia de 45 :061$7tH (quarenta e cinco contos sessenta e um mil óetecentos e ~essenta e um réis), para construcção
de mais uma linha telegraphica entrs as estações de Ponta-Grossa e Jaguariahyva, da
linha ltararé-Uruguay......................

174

N. 16.846- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de "1.7 de março de 1925 - Approva os
projectos e respectivos orçamentos, na importancia total (te 146:148:J613, das obras de
melhoramento de que necessita a estaçã<;> de
Tunnel, situada na linha tronco da Rêde !le
Viação Sul-Mineira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 7

N. 16.847- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decrete de 27 de março de 1925- Approva os
projectos e orçamentos, nao importancias de
25:831$361 e 11:981$203, para a construcção,
respectivamente, de um desvio de cruzamento
no kilometro 78,510 da linha de Santa Maria
a Uruguayana, da Rêde de Viação Fenea do
Rio Grande .do Sul e de uma casa para o encarregado do mesmo desvio. . . . . . . . . . . . . . . .

14R

N. 16.848- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 27 de Inarço de 1925- Approva o
projecto e respectivo orçamento na importancia de 22:403$714, para ampliação de linhas
na xarqueada do Pa~so do Pinto, kilometro
94,760 da linha de Cacequy ao Rio Grande,
da Rêde de Viação Ferrea Ff'dP-ral <lo Estado
do Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-l9

N. 16.849- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--- Decreto de 27 de março de 1925 - Autoriza a
transfereneia do cont.racto celebrado eom. a
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Empresa de Navegação Hoepcke, de propriedade de Carlos Hoepcke Junior, para a firma
Hoepcke & Con1panhia.....................

14H

N. 16.850- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 27 de março de 1925 - Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas os creditos
especiaes, nas importancias de 2.136:532$817,
4.559:083$479 e 906:790$271, destinado::, a occorrer áo despezas com a conclusão do ramal de
Itajubá a Soledade de ltajubá, do de LavraR,
entre Carmo da Cachoeira e a cidade de Lavra;-;
e do trecho de Tres Corações a Carmo da Cachoeira, do mesrno ramal de J.~avras........

150

N. 16.851- MARINHA- Decreto de 27 de ruarço
de 1925 ~ Supprime o Collegio Militar de
Barbacena.................................

151

N. 16.852- MARINHA- Decreto de 27 de março de
1925 - Altera os arts. 28, 29 e 30 do Regulamento da Escola Naval, approvado pelo dPcreto n. 16.406, de 12 de março de 1924. . . ..

151

N. 16.853 - MARINHA - Decreto de 27 de março
de 1925- Torna, extensivos, com restricções,
aos offi.ciaes do . extincto Corpo da Armadá,
com o curso da Escola de Submersíveis ou
com o curso da Escola Naval pelo Regulamento
de 1914, os serviços de que trata o art. 3'>,
§ 2°, do decreto n. 16.714, de 24 de dezembro
de 1924...................................

152

N. 16.854-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 27 de março de 1925 - Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito extraordinario de 500:000$, para
occorrer, neste anno, as despe:tas feitas e por
fazer com providencias em prol da garantia da
ordem e segurança publicas e com as medidas
decorrentes do ei:itado de sitio, autorizado pelv
decreto n. 4.836, de 5 de julho de 1924, e
decretado pelo de n. 16.765, de 1 de janeiro
findo....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.855-JUSTIÇA·E NEGOCIOS INTEHIORES
-Decreto de 27 de março de 1925- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores os
creditos especiaes de 5 :255$956 e 1 :250$, para
pagamento de differenças de gratificações addi-

152
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cionaes, respectivarnente~ a quatro substitutos
de juizes federaes e a um redactor de debates

153

N. 1H.856- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 27 de março de 1925 -- Abre ao
Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores, o
credito especial de 492:554$172, para indemnização á Imprensa N acionai de despezas realizadas, em 1923, com a impressão e publicação
dos trabalhos do Congresso N acionai, exeedente aos creditos abertos para aqm~lle fim. . .

1!)4

N. 16.857- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 27 de março de 192.5- Abre ao
l\1inisterio da Justiça e Negocios Interiores o
eredito especial de 4:677$837, para pagamento
de vencimentos a que teem direito os Drs. Francisco Carneiro Nobre de Lacerda, .João Baptista da Costa Carvalho Filho e Francisco
Vieira, de Mello, respectivamente juizes seccionaes em Sergipe, Paraná e suhstituito,
tambem em Sergipe........................

lfl-~

N. 16.858- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 27 de março de 1925- Crêa um Consulado
honorario em Viborg (Finlandia).. . . . . . . . . . .

155

N. Hi.859- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 27 de março de 1925- Faz publico o depo-·
sito de ratificação, pela Venezuela, do Convenio sobre encommendas postaes assignado
em Buenos Aires em 1921. . . . . . . . . . . . . . . . . .

lf>;)

N. 16.860- RELAÇÕES .EXTERIORBJS- De<"reto
de 27 de março de 1925- Faz publico o deposito de ratificação,_ pela Republica de Nicaragua, dos Actos postaes assignados em BnPllo;-;
Aires em 1921..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l;)ti

N. 16.861- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHioRgs
E FAZENDA- Decreto de 27 de março de
1925 - Modifica a denominação do orgão de
publicidadf' a que se refere o art. 1.200, do
dPcreto n. 16.752, de 31 de dezembro de 1924

U)t;

N. 1H.862- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -- Decreto de 31 de março de 1925- Approva projecto e orçamento, na importancia de ...
2.994:400$, para construcção dP cinco armazens e completo apparelhamento do trecho
de cáes do antigo porto do Rio Orand~ do ~11 l.

L5í
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N. lü.SG:l--- ,.1:\ÇÃ< > E OBRAS PUBLICAS·-- lJen<'f.o de :Jl de uwrço de 1925---Approva o
· projcdo <~ mspcctivo orçmuento, ua ilnpor1aneia de a4 :391$048, ouro, dn um depo~ito
1ntm in fiam ma veis C'lll l\1iramar, no porto do
J>arft....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

'N'.

15i

HU~G4- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De-

ereto de 31 de março de 1925 - Approva o
projccto c respectivo orçamento, na importancia de 160 :037$8GO, para a cou~trucção, <'lll
( 'rllí~eim, dP um edificio destinado [t im;tallac;iio dos cscriptorios das 2", 3" e 4a divi-Hõcs
da Hêde de Yiação Sul-Mineira. . . . . . . . . . . .

N. Hi.SG5 -- VIA~)ÃO E OBHAS PUBLICAS- De ..
crdo de ~H de março de 1925 -- Approvn o
projcdo e o orçamento, na irnportancía do
I I I :800$, para construcção, no porto novo <1o
Hio Crandc do Sul, de installações sanitarias e
d(' bebedouros hygimlicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 10.SHH --- VIA<)ÃO E OBHAR PUBLICAS---- I><~
c·t·e_to dP 31 de março de 1925- Approva o
projPcto e o orçamento, na importaneia <l<'
41 :570$792 (quarenta e um contos quinlwul.o~
e r-:ntenta mil setecentos e noventa P dou~
n~is): para construcção de um desvio de eruzanwntos com poste telegraphico no kilontf'tl'o
:~;>t.:~70 sul cht linha Itararé-Uruguay .... _. . .
N. 10.KH7 -- AGIUCUL'I'URA, INDUSTIUA E COl\1l\IERCIO- Decreto de 31 _de março de 1U2i)
- Confia ao Governo do Estado do Espirito
Hanto a execução, no seu territorío, de medidas
de defeF\a sânltaria vegf'taL constantes <l<' l<·i~
e regulamentos fedcraes ... _... _. . . . . . . . . . . .
N. HU~ü8 - MARINHA- Decreto de :31 de mar\'<> de
1925 - Determina a prestação de exames do:.;
offieiaes mercantes, de nautiea e machina::;,
p<'rante a Escola de Pilotos e .l\1achinistas da
l\farinha Mercante ....... _. . . . . . . . . . . . . . .
N. J(i,?O:(ifl---1\L\lUNHA -- Df!ereto de :~ de alH·il d<~
J D25- Establ']eee ns bases da reorganiza<;:1o
do pessoal subalterno do Serviço Gf~rnl de
A_,·inc;ão Naval, e d{l outras providPHeias.....
N. W.S70 - CHTEHHA ---· Decreto de :_~ de a1>J'il dP
I n2ô ----Altera o regulamento da Escoln d(•
::1argentoi-i de lnfant.a.ria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. lü.871- FAZJDNlJA- Dcci-eto de 7

ue

ahril de
1925 - Abre ao Ministerio da }_,azenda o crcdi to especial de 500 :000$, para custear n.
organização dos serviços de arrecadação do
imposto sobre a renda. . . . . . • . . • . . . . . . . . . . .
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1üü

N. 1ü.872- VIAÇÃO E hBRAS PUBLICAS- Daereto de 7 de ~bril de 1925 -- Approva o projecto e o orçn.m('Hto, 11::t importn,ucia de réi:;
28:0()4$251 (vinte c oito contos seiscentos <~
HeSR('hta t' ql.mtro mil duzentos c eincoenta n
Ulil réis), paht constrllCÇãO de um armnz<'m
de tnen·adoi'i::u~ P <lc uin dPsvio na estação de
Affonso Camargo: do ramal de PnrnnapaiH'llltt.

lli7

N'. ltl~73 -- VIA(.'Ã( > E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 8 de abril de 1925 -- Permitte a
transferencia á Compttgnia Italiana dPi C::wi
Tclegrafici Sottomarini, du. coueessão fPita a
Enrico Hehoek, llPlo decreto n. 15.4:35,, de 7
de abril de 1922, para lançar c atPrrar eahos
submarinoR entn' a ci<lade do Hio th~ .JnnPiro
o as de Roma e l\lontevidéo P eontém outra:-;
dispm;;içõl:s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lli7

N. 16.874- .JUSTI~~A E NEGOC108

INTElUOlU~S

- Decreto de 8 de abril de 1925 -- 1\Ianda qw~
as ptlblü~ações u. que se referem os art~. 333 e
{}92, § 2o, dt> decreto n. 16.751, de 31 UP dezembro de 1922, sejam feitas 110 "Diario da
Jltst.iça'' ... : . ............................ ~

lüS

N. 1li.875- FAZENDA- Decreto de 14 de abril de
1925- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 10:848$387, para pagamento
do que é devido a DD. Adelaiclc Augusta de
Paula Brandão e ERther Candicla Hilvia.no
Brandão, irmãs do falleeido vice-almirante
Francisco Augusto de Paiva Bmudão. . . . . . . .

lü8

N. 10.876- VIAÇÃO E OBRAS PUBLIC1\8- lJ(•creto de 14 de abril de 1925- Approva o
projecto e o orçamento, na import aneia de
14 :344$li48 (qunLoi'ze. contos trcsent.os " quarenta e quatro mil ~ciscento~ e quatenttt <:
oit.o réi:-;), para a.s obras de abnsteeiuumto d<~
agua no kilometro 132,()27, Sul, da linha Itararé-lJruguuy..............................

N. 16.877-- VIAÇÃO E OBHAH PUBLICAS ---- 1>eereto tle 14 de abril de 1925 --- Approva o

lfi!)
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pro.it~eto e o <H'Çi.tmeniu, ua iwpui'taueia de

(quiiize eontoH oitocPntu~ (~ 1.riuta
tuu mil duzentos c setenta c quatro r(~i:-;),
para. as obras de ampliação do abar-;teeiJtt('flt.o
d() agua no kilometro 63,748, Sul, da linha
l1araré-Uruguay

170

N. l(i~78 -Decreto de 16 de abril de HJ25 ---- ( ~a~:-::a
o exPqtmtur ao cousttl do Haiti em Pc~matnl>ueo .............

170

lü.87H -- J\fARíNliA- Decreto d1~ 17 de abril d<-~
J 025 -Estabelece equiva1cncia de fttne~·fl(':-;
para o pessoal subalterno doR Scrvic.~o~ d1~
Convéz da ]\farinha de Guerra. . . . . . . . . . . . . .

171
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JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOH ll~S

- Decl'eto de 17 de abril de 1925- Abre ao
.1\Hnisterio da Justiça e Negocios lntcriore~ o
C'rcdito especial de 17:430$, ptua paganll'nto,
no excreicio de 192.-1, de vencimentos de :-:;de
C~'HSorcs theatraes ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . .
.N. 1(j.S81 ---- JlJSTIÇA E NgQOCIUS INTEHIOHES
--- lJcereto de 17 de abril ele 1925- Abn•, ao
l\.1 inisterio da .I ustiçn. e Nego cios lntcrion'H, o
c~rcdito cspeeial de 6:000$, para pagamPtüo.
dm·ante o ~ep;undo semestre de 1924, do orde11ado que colllpete ao Dr. Mathias Olympio
de 1\idlo, juiz federal em diRponihilidad<', na
:-::c-~('çào do Piauhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

17:J

N. Hi.~~2-- JUSTIÇA E NEGOCIOH lNTElUOHES
-- Decreto de J7 de abril de 1925- Abre, ao
l\linisterio da Justiça e Negocios Interiores,
o ercdito especíal de 3:815$, para attender, f'lll
I024, ás despezas com a educação e im'ltruc·ção
doH filhos u:wnores do Dr. Astolpho Dutra, de
aeeôrdo com o decreto legislativo n. 4.121,
dP 3 de setembro de l 920 ........... ·. . . . . . . .
N. 16.88:}-- --.JUSTIÇA 1~ NEGOCIOS INTERlOHE~H
-- Dcercto de 17 de abril de HJ25- Abre ao
l\linistcrio da .Justiça c N egocios Interiere:-; o
c·rmJito especial de I :590$774, para oceoJ'l'c~t· a
pagament-o da pensão que compete ao gttanl:t
c~i vil Cornelio Hoarrs de Azcn'do, no Jl<'riodo
dP 12 de iuarço a iH de dczPmbro de L924.
N. Hi.SS-t -- .JUSTH)A Jl~ NEGOCIO~ lNTElUOJU.~N
---Decreto de 17 <le abril (1,~ l i ';) - - Abí·e, ao
l\liHistcrio da Justiça c Nego' j, lf.f Interiores,

17:J

173

INDJCE DOS ACT05

o credito especial de 1:440$, para. pagati\('JI to
da pellHãO devida UO guarda eivil de za ela~~e
.António .José Fernandes Filho, <' rPlat i va ao
UllllO de 1923...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

N. J.6.885- JUSTIÇA E NEGOCIOR INTElUOH ES
~Decreto de 17 de abril de 1925- Abre, ao
lVlinisterio da Justiça e Negocios Interiores, o
eredito especial de 553$548, para pagamct\to
ele pensão a Laura Gomes Noguc>ira, viuva do
guarda civil lVfanoel Joaquim Nognnira. . . . . .

17·1

N. 1ü.88ü- RELAÇÕES EXTERIORES -- Decreto
ele 17 de abril de 1925 - Publica a adhesão do
Uruguay á Convenção Internacional de Arma:-:;

c lVIunições...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

N. 16.887 ~RELAÇÕES EXTERIORES -. Deen~to
de 17 de abril de 1925 - Promulp;a o Tratado
para a Solução Judicial de Controversia.s Pntn~
o Brasil e a ~·h.1issa, de 23 de junho de 1!J21

L7G

N. lt>.888 -·RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 17 de abril de 192.5 - Crêa um Consnlado
honorario em Katowice....... . . . . . . . • . . . . .

17U

N. 10.889- .JUSTIÇA E NEGOCIOR INTEIUORES
--Decreto de 20 de abril de 1925-Suspende
o estado de sitio em todo o tcrritorio do
Estado de São Paulo, no dia 2;) do <'Ol'l'<'nt<'
lllCZ . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17!)

N. 16.890- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUORES
- Decreto de 22 de abril de 1925 - Proroga
o estado .de sitio no Districto Federal e nos ·
Estados do Amazonas, Pará, Sergi-pe, Bahin,
Rio de .Janeiro, São. Paulo, l\1atto Grosso,
Paraná, Santa Catharina e Rio GrandP do
Sul ........................ : . . . . . . . . . . . . . . .

um

N. 16.891- ,JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
--Decreto de 29 de abril de 1925- Susp~IHh'
o nstado ele sitio em todo o territorio do l'H rú
nos dias 1 c 2 de maio proximo. . . . . . . . . . . .

lSO

N. 16.Hü2- FAZENDA- Decreto de ao de abril d<~
de '192.5- Approva as modifieações, feitas nos
estatutos da Companhia Internacional. 'I c'
Seguros, com séde nesta Capital. . . . . . . . . . . . .

1:-11

N .. lü.893- VIAÇÃO B OBRAS PUBLICAS-- J),..
ereto de 5 de maio de 1925 --· Appro' ·

D0
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projccto e o orçamento, na import[tneiu de
:H :R72$862 (trinta e um contos oitoecnto~ <'
~wtcnta c dom; mil oitocentos e sessenta P
dom~ réiH) para àR obras de abafltecimento <k
a.p;na no kilomctro 60,619 Norte da linha Hararé-Uruguay.......................... . . . .

181

N. HI.SH4 --·VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- DPer<>to de 5 de maio de 1925- Approva o
projecto e o orçamento, na importancia dP
22:650$973 (vinte c dom" contos Heisccnto~ <'
eineoenta mil novecentos e setenta e treR réis),
para as obras de abastecimento de ap;ua no
kilomC'tro G,250 Norte da linha Itararé-Prup;uay.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

N. Hi.8!l5 ---VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DPcrdo de 5 de maio de"' 1925- Appmva o
1rn\~ado urbano do terra pleno Oéstc da <·ida<l<'
do !tio Grande, no Estado do Hio Grande do
Hnl, para. o arrendamento, aforamento on
venda dos terrenos desnecessarios fts installações do porto da mesma cidade'. . . . . . . . . . .

182

N. 16.896- VIAÇÃO 1~ OBRAS PUBLICAS-- Decreto de 5 de maio de 1925- Substitue algumas clammlas do contracto celebrado eom
o Estado de Santa Catharina, paht a construcção das obras de melhoramPtlto da hann
P porto de S. Francisco do Sul. . . . . . . . . . . . .

1i3

N. HU~!l7 --VIA CÃO E OBRAS PUBLICAS- De~~r<'to de' f) de maio de 192.5- Appmva o
pmjeeto e orçamC'Ilto nn. importancia de rf.is
2.t100:000$ (dous mil c quatroccntm; conto~
dP réi:~) para dragagem do canal dP ac'<'<':"~n
Norte ao porto de F!orianopolir1. . . . . . . . . . . .

18.~

N. lô.R98 --VIAÇÃO FJ OBRAS PUBLICAS-- Drcrcto de 5 de maio de 1925 - P1·oroga pm·
dous mezes o prazo fixado pelo decrrto nu·
mero 16.546, de 13
agosto de 1924, part\ a

de

conclusão das obras necessarias· para transformar em estação o posto telegraphico dr
Poço 'Preto, no km. 424 da linha de S. Fran·
eis co, da Estrada de Ferro S. Paulo- H i o
( :rande........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. Hi.S!l!l ··-V fAÇÃO E OBRAS PUBLICAS·- D<'<·r·do dn !) de maio de 1025- Appmva o
lll'c;:tllll'ltlll,

11:1

impor·t~llll'i;t. d~<'

!lS2:7!i1$1HR,

l

S.,

IXIIICE DOS M:TOS
P:ws.

para acqmstçao c assentamento das pranchaR
de fmTo, typo "J.Jar:o~sen", com 11 nu~tros dP
t~útnprinwnto, para a montagem da ponte sohn·
o rio Pamahyha, c mrt,nda glm~ar, 110 orçnlW'tlto approvado pelo decreto 11. 15.037, dP
24 de janeiro de 1923, a importancia eon·eRpondPntc ás pnmrha:o~ do mcRmo typo, eom
Hnve mci.ros dP comprimento, julga(bs insul'ficicntcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. l.G.OOO --- YJA(;;\o E OBRÀH PUBLICAR --

18ô

])p-

(~r<'if>

de fi de maio tle 1920 -- Approva o projPdo P rcspPdiYo orçamento, na intpm·l :t ~H'i:t.
dP OI :9B7$:1!)(j, para a eom;tnwç.ilo dP mua
P~tação, annaze.m e dependetwiaR, 110 kiloinPi t'o
!)H8 da linha de Catalão, da Companhia. 1\[ogy:ma de Estradas de Ferro. . . . . . . . . .

1RH

N. Hi.90l --- VIA(.~ÃO E OBRAS PUBLICAR E F,\ZI•~NDA- Uerretp de S de niaio de Hl2f) ·1\ hre ao 1\iinisterio da Viação e Oln·aR Publicas o credito especial de 16.120:490$400,
para attender a dPHpezas decorrentes da eoll~t.nwção de linhas fprreas nos Estados da Bahin,
~<'l'~ipe c Norte de l\1inas Gentes, d(~ aeetmlo
eom o contracto a qu~ se refere o dcereto
·n. J4.06R, de 19 de fevereiro de 1920, nwdi:nl1(~
emissão de apolices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1R7

N .. 1ô.902- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 5 de maio de 1925-- Abre ao
Ministerio da J\1stiça e Negocios InteriorPs o
eredito especial de 176$666, para pagamento
de accrescimos de vencimentos ao hacharel
Antonio Hodrigues Coelho Junior, juiz fNlPrn]
na secção de Minas CiPraes. . . . . . . . . . . . . . . . .

1sg

N. lô.903- GUERRA- Decreto de () de maio dP
l 92S ..,.-- Ahrc ao l\1inisterio da Guerra o CI'Pdito especial de réis 188:7S3$200, destinado úo
pagame~to das vantagens que competem ao~
~argentos reRervistas do Exercito, atixiliareR de
<'~cripta das juntas permanentes de aliRhntlf'nto
111ilit.ar nesta Capital c nos ERt ado~. . . . .

188

·

N. lfUlO-l --- YIA();\.0 ] 1 ~ OBRAS Pl'B LH 'AH- · lk<' reto dP J.:t, de maio tlc 1925 --- A hrP :w l\{ inistPrio da Viaçiio c Obras Publicas o ~redito
HupplemPtÍtar de 5 :fi20$, para oe.Porn~r ao pagamento dos inspect?res da l'f\dp telegmphi(•:t

XXIII
adquirida ao Estado do Hio Grande do Rnl,
Arthur Gabriel Godinho e Manoel Cadano
P.PrPira, JlOR mezeR de julho a dPzPmhro dP I n2:L.

1s~

N. Hi.flO:) ----VIAÇÃO E OBRAH PUBLICA~---- DPel'<'to de 14 de maio de 192!) - Approva o
projeeto c respectivo orça,mento, na imporLincia de 100 :755$75H, para a f'onstrneç:io dP
unm estação, armazem c depPndencias, no
kilomctro 774,022 da linha de Catalão, cb
( 'ompauhia l\fogyana dt> Estradas ele FP!Tn.. .

189

N. l!U10G- YIAÇÃO E OBRAS PUBLICAR--- DPd(~

I 4 de maio de I 925 -- Appmva o proe o orçamPJÜo, na ünport ancia dP n'·i:-;
·li :S!H$559, para construcção de um d<'f-1\·io de'
<·rnzamento eom posto telegraphico 110 kilonwtro 218,R80 da linha Itararé-Uruguay da
( ~ornpanhia Estrada de FNro Rão Panlo-Hio

erPto

.i~'l'1o

C:randP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1fiO

N. lô.D07- VIAÇÃO E OBRAS PlTBLICAR li~ FAz;ENDA- Deereto de 20 de maio de 1925 --Ahre ao Ministerio d9J Viação P Obras Publicas
o c~rf•dito PHpPciaJ de H.500:000$, <'lll npoli<'<'H
da divida puhlic~, para paganwnto do JH'PÇo
da cncampação rias obras do porto da \'iet o ria.

1!11

N. HUlOR -- YIAÇÃO E OBHAH PUBLICAS-- De<·rdo de' 20 dP maio de Hl25 ------ Approva o
on;anwnio para aequi~ição e import.ação d<'
trilho:;; e desvios, com oH rcHpectivos :wersHorios, destinados ao rarnal do Paranapam·ma.
da Companhia Estrada de Ferm Sfio Pauloltio Gra.nde, na importancia de 1.R94 ::m2$0tl7,
h qual HNão accrcscid:ts as dc~r.;pezns ai f a nde~arias e de. tra\lHportes, avaliadas mn .....
70:46R$Oan, ouro, c lRl:44I>$i'ilO, papel......

lfll

N. HUlOO --VIAÇÃO E OBHAH PUBLICAR--- Deneto dn 20 de rua io de Hl25 -- .Abre ao· lV[inistcrio da \'ia(,~:to c Obras Publicas o credito
PHpecinl dP 19 :02R$51.1, para liquidar nwlanmçõ<'H de Jwnlas P avarias de nwrendorias na
J<:;.;tr:ula d<~ Fnm ( ~f'nt ral do Brasil <'lll Hl2:{.

lfl:?

- F.\7;l~~NDA - Decrdo dP 20 d(' maio d(•
102:)--- Approva os novos <·st.af.ut.o~ da ( 'mllp:whin dP Snguros "Porto Akgl'ense ", mloptados pPin ar.;r.;emhléa g'Pral (•xfraordinnria,
rr>:dizndn C'lll 2 de abril de 192!l ... , ... ,......

193

'0;. lfi.f)IO
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N. 16.911 __,..Não foi publicado .

. N. 16.912 ~AGRICULTURA, INDUSTlUA ·E CO.l\fl\1ERCIO- Decreto de 20 de maio de 1~)2fi
- Concede autorização á Companhia Interna.c·ional de Seguros para operar em f;eg;uros e<mtnt arcidente do trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1!l:1

N. 16.913-..:.. AGRICULTURA, INDUSTIUA E COl\1l\fERCIO -- l.>ecreto dP 20 ele maio cl<' 102;)
- Concede á American Optical Company do
Brasil autorização para funcriona.r na Hepuhlica..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

1

N. 16.914- AGH.lCULTlJRA, lNDUt;TIU.A E ( 01\1l\tiERCIO - Decreto de 20 de maio de 1925
- Approva a nova reforma dos estatutos da
Sociedade Anonyma Levy. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1fHi

N. 1fi.91!>- AGRICULTUHA, INDUSTRIA E ( 01\,I1

MERCIO- Decreto de 20_ de maio de 192!l
- Modifiça as disposições constantes elas lettras a e b da 1n. condição estatuida pelo d<>creto n. 16.776, de 16 de janeiro de 192!5....

196

N. 16.916- AGIUCULTURA, INDUHTIUA E COl\IMERCI0-1Jccreto de 20 de maio de 1925Concede {t Sociedad Anónima Dearborn (South
America) Ltd. autorização para funccionar
na Republica..............................

197

N. 10.917- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMl\f~HCIO- Decl'eto de 20 de maio de ·192!)
- Approva a nova' alteração feita nos Pl:'ta1tlt'.os da Companhia Amour do Bra:.~il . . . . . .

HlR

N. HUHR- N:lo foi publicado.

N .. 16.9l9- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAR- DPcret.o de 27 de maio de 1925- Ahre ao 1\l[i.
nisterio da Viação e Obras Publicas o crerlito
especial de :F. B. 1.842.198,33, para o pagamento de fornecimento de trilhos e accessorios
e apparelhos de mudança de via {t ERtra.da
de Ferro Central do Piauhy, em 1922. . . . . . .
N. Hi.920- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Ikereto de 27 de maio de 192.5-- J\pprova o
pmjeeto <' o orçamento, na ÍHlporhuH'in. dP
W:7ü9$794, para ns ohnlH ele an1pliiM;:io do

n·hasit•f:'tiHeHto d'agua no kilbmt>iro ·Hl,:1:30·~'tl.

199

XXV

da linha Haran':>-Uruguay, da Companhia N;;trada de Ferro São Paulo-Hio Orand<' ... : . .

Hm

N. 1().921-- AGRICULTURA, INDUSTHIA E (~(>l\1l\TI~RCIO - Decreto de 27 de maio de J 92;)
-- Emancipa o Nncleo Colonial "Crn7' 1\laehado'', no Estado do Paranil. . . . . . . . . . . . . . .

200

N. Hi.922- Não foi publicado.

N. 1fi.fl2a -- AGIUCHLTUHA, JNDUHTIUA E t 'O.l\1.lVII~RCI O - Decreto de 27 de maio de 1925
---- Revoga o decreto pelo qual foi conct'Clicla ú.
sociedade anonyma Lagerhaus A. O. autorização para fnncciona.r na HPpnhlica e ca:~Pa :1
r<>~peetiva carta.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

N. 1n.n24- AGIUCULTUl{,A, INDUSTHIA E CO.l\1.l\IEHCIO -- Decreto d<:> 27 de maio de W2!l
---Transfere ú Companhia Brasileira de UsinaR
l\J:ctallurgieas a concesRão dada pelof' dPer<'fof'
ns. 16.776, de 13 de janPiro e 16.91.5, de 20 tk
maio do cornmte anno. a Francis "\Valter Hinw,
Luiz Ribeiro Pinto e Libanio da Rocha Vaz. .

201

N. 1H.92;) --· JGXTEIUOH- DPcreto dP 27 de maio
de 1925 - Promulga o Tratado dP l~xtradição
de Criminosos çntre o Brasil e o Paragnay,
asf3ignado em 24 de fevereiro <lc 1922. . . . . . . .

201

N. 1fUl20- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHES
---Decreto de 3 de junho de 1925 ~ Hnspcnde,
no dia i do corrente mez, no Estado do Hio
de Janeiro, o estado de sitio prorogndo pc-lo
d<'ereto n. 16.890, de 22 de abril ultimo. . . . .

207

N. HUl27- VIAÇÃO É OBRAS PUBLICAN -- Drnrrto de 3 de junho de 192.5- Abrn ao 1\Jinistrr·io da Viação e Obras Pnblicns o credito (·~·
pccial de 3.345:663$137, parn attrnder aoR
pngamentm~ devidos á firma Janot Pacheco
& Comp., pelos trabalhos executados na conRtrucção da Estrada de Ferro de Petrolina a
Therezina, em 1922 e 1923..................

20R

N. 1ô.928- FAZENDA- Decreto de :{ de junho de
Hl2.1J- Approva a cleliberação da assrmhl(>a
do ( ~omw~Iho <h~ AdminiHtração do Bmwo Fmn~~~·~ c~ Haliu11o para a AmPriea do ~111. d<· angnwnim·, dP 7.!)00 para I!).000 <·ont.os d1' t·f.is,
o t·:~ pi 1:tl dl'~ti nudo (, s ~~!las opPI':tÇ'Õf'S. . . . . . . .

ql).~

JÇ:XVI
N. 111.929- GUERJl,A- DPcreto de :1 de junho dn
de 1925- Abre ~o Ministerio da Guerra o
m·cdito de 2:628$ para pagamento ao operario
Franci~co. ~lf~·cdo PireA, em virtnde de Relltença JU<hetarta... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20!1

N. 111.n:m- GUEI1RA- Decreto de 3 de junho dP
1.925 --Abre ao l\Enisterio da Guerra o ·eredito especial de 7:598$ para as despezaR efl'retuaclas p<'lo Lahoratorio Militnr 1h~ B:wtrriolop:ia <'lll Hl24 ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

N. lo.fl:H- AGH ICPLTlTHA, INDPRTHIA E C01\ll\II~HCIO -- J)eerPto de 4 dP junho d<' 19:!f>
---- H<wog;a o dPcrcto pelo qual foi eom~Pdidn. n
Thc Casealho Hyndieate Limited autorizaç:1o
para funccionar nn Hc[mhlica <' ea~~a u l'P~P<'diva ( 'arta................................

210

N. 111.0a2- A.CHIClTLTURA, INDURTHIA ~~~ <'O~J
l\1ERCIO -- Dccrdo de 4 d<> junho 1lP Hl2G
-- Approvn, ~ nova alteração feita no~ cRtat.utos 1la Hoei<:>dad<' Anon:vmn: ":Moinho Ran. t.iRta" ................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .

210

N. lü.933- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHTOHER
--- neereto flP 9 de junho <le HJ25- Suspende, no dia 14 do corrente lll<'Z, no mmlÍcipio de Bariry, no Estado de H. Paulo, o eRt.ado de f;Ítin proroJ!;ado pelo decreto n. li).R90,
de 22 dP abril ultimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

N. 1ü.0~4 -l\1AH.fNIIA- Decreto de 10 ele junho de
192.5-- H cgnlam<mto, o uRo da medalha de " l\ IPrito Naval", do "PrPmio Almirante .Jaf'eg;nay".

211

N. 111.9~5 _,_ YlA<.'ÃO l~ OBHAS PURLICAH- I k-

crcto rk 10 <k ju11llo de )!)25 --- Approv<l o
projectp P mHJlPdivo nr<,~:~mepto, na_ importanda de flfi :46~ $4:Jli, de J1lnclific~tção, do <l<'!-:ivio, na e~taçi\Q d<' C:_~ndinta, sjt.ua<ln no kiloIl)et.ro ~()4,820 da linhn, de Hio nrandc a Bag<'-,
da Hêd<' \'in.çfio Fc·n<';t do Hio ClraJHlP do Sul.

21·1

N. J(L9~íi--\'JAC:\O J<~ OJHU\H PPBLT<'AS- Jk('rcto dP 'u} dn jnnlw d<· 192Pi --- ...\pprova a:-;
plantas doH ponto:-; dP :tiPtT:llll<'ll1o P n·~p~·
divu:-:; linlw:-; dl' lig:u,•ão, do~ C':tho:-; ~nhtnarinos
de quo (> eP~Riona r in. a Cmnpanhia I 1nli:ma dPi
Cavi. TPlPJ?:i :t phiP.i Sotto_nwrÍJli .......... _. . . .

21 fi

no
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N. lfHla7 -:-VIAÇÃO E OBRA~ PUBLICAR- n('-

el'l\to de 10 de junho de 1925-- Ahm ao 1\'IiuiHt.erio da Vütc.lão c Obras Puhlieas o <'l'<'dito
<'HpPeillJ de H.414 :850$448, para utten<ler aos
:wH pa~ament.os devidos aos RPrventnat·io;-; da
{ lniào, com cxet·cieio no m<'smo. miusit.('l'Ío, IIOK
i.C'l'tnOR elo art. 150, § to, do derreto n. "J..!'i!l!i, d('
<{p )() de Uf:!:ORt.o de 1922................

21!)

N. Hi.fl:lR --- Nilo foi publicado.
N. 1G.n:19 -·-VIAÇÃO E OBHA~ PUBLICAS- Dec~rPto

dP 1O de j nnho ch\ 102!l --- Ahre no 1\~li
niAÜ'rÍo da Viacfío P Obras Puhlic·as o c:n.:diin
c•spPc~ial dP 1..1ÚO :000$, para oc•c·otTP ,. á:-; dcspP!II:ts eom a reparação da via pmmunPlÜC' 1],,
Estr:uln de Ferro Central do Bra~il, tbnmi-Jic·:Hla pelas enehentm; de 192:~. . . . . . . . . . . . . .

210

N. Hi.fl W ··-FAZENDA-- Decrdo de lO dP ju11hu d<'
Hl2!l --Abre ao MinistNio da Far.euda o c·n·dito especial de 915:200$302, para pap:anwnto
das gratificações e perc<-'ntagcns eoncedidas aos
mcnsaliRtaR o diaristas das repartiçõ<'~ snhordhmdas ao nwsmo ministerio . . . . . . . . . . . . . . . .

::? 1n

N. lfi.fl41-FA7.ENDA-Decrcto de 10 dn junho dí'
I D25- Approva as· alteraçõeH feitaf-' no~ <'Htatu tos da Companhia de Heguros União dos

Proprictarios, pela assembléa geral cxtraordinaria, realizada em 5 de janeiro do eorr<'ll1P
:l.llllO...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. HUH2 --- AORiCULTUHA, INDUHTlHA E CO~:f
lVri~RCIO --Decreto de Hi de junho de lf12r;
- H.ectifica o deoreto n. 16.762, de dez<·mhro
de 1024, que extingtliU os ntlcleos eo1oniaPR
" Santos NnveR " <' " Hny Barbosa '' P dPtt
onfl:~lf-{ providc>.nnias ....... ·..... . . . . . . . . . . . . .

21 i

217

N. lfi.fl4:J- AGJlJ( ~TTLTUHA, INPUHTRJA E ( '< H\fl\11\RCIO ~--- necreto de 1O de .illnho ele Hl2r;
--- Autoriza o Ministro. da .i\.gi i cultura, ] ndust.ria c Commereio a eonceder á So<'ÍPdad<'
Industrial Cimento Monte Libano, Limitada,
os favorm;; cmu;;tautPs do decrf'to n. W.7!lfi, dP
d<' :n de dezembro de 1924.......... . . . . . . .

N. I li !lJ,! --- AGHICULTUHA, INDURTRJA E c'< >lVf.1\lEHCIO---Decrcto de lfl de junho df~ 102!l
- Autorizn. o }\;{inistro dn Agrieultura, Indn~-

21.~

XXVIII
Pags.

tria e Commcrcio ... u. conceder á Companhia
Brasileira de Cimento Portland S/A, os favoreR
eonstantf's do decreto ]}. 16.75!>, de at de
dezembo de 1924................. .. . . . . . . .

21R

N. 16.945- Não foi publicado.

N: 16.946- EXTERIOR-- Decreto de 22 de junho
de 1925- Ratificação de Cuba das Convenções e de um Tratado assignados Pm Santiago
do Chile, em 1923........ . . . . . . . . . . . . . . . . .

21R

N. 16.947- EXTEIUOR- Deereto de 22 de junho
de 1925- Publica a adhesão da Syria e do
Libano ao Protocollo addicional á Convf'FJ.Ção
de Berna para o protccção das obras litterarias e . artísticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 9

N. 16.948- EXTERIOR- Decreto de 22 de junho
de 1925- Publica a adhesão das Ilhas Kecrlandezas ao Instituto Internacional de H ygi('nP
Publica de PariH .............. ·. . . . . . . . . . . . .

220

N. 16.949- EXTEIUOH- Decreto de 22 de junho
de 1925- Publica a adhesão da França, em
nome dos Alauitas, á Convenção Postal Pniversal, reunida em l\1adrid, em 1920. . . . . . . .

221

N. 16.950:-- EXTERIOR- Deereto de

22 de junho
de 192.5-- Publiea a adhesão da Grã-Bretanha, <>m nome do Proteetorado .de N yn,ssaland, á Convenção Postal Universal, assignada ein Madrid, a 30 de novembro de 1920.

222

N. Hi.!l!H --AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMJ\'1 ERCIO- Decreto de 24 de junho de 1H2!>
- Approva alterações feitas nos estatutos 1la
H<wi<'rlade Anonyma lVIoinho da Bahia. . . . . .

22:1

N. 16.9!52- AGRICULTUitA, INDUSTRIA B COl\fl'vfEitCIO- Decreto de 24 de junho de 192!5

- Concede á Commissionaria Italiana per il
Brasile autorização para funccionar na Repu~
blica....................... . . . . . . . . . . . . . . .

224

N. Hl.953- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de junho de 1925- Approva os
projectos de melhoramentos a serem cxreutados na estação de Cruzeiro r suas dep('ndencias, da Hêdc de Yiação Rul-~Iineirn, P
hNH a~~illl o::-; respectivos m·çn.mf'nh>:.:;, na imJHll'l:IJwin 1oh1 dt• :3:3!l:0:3H$~(i:f...............

22.1
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N. 16.951 --VI ACÃO E OBRAS PUBLICA:--;--- I>Pcrdo de ·24 de junho ch~ 1H25 -- Abre ao 1\'lini~LPrio ela Viação e Obras Puhlieu~ o crcdit.o
Pspeeial de $ 41.700.00, ouro amerieuno, para
pagamento de uma conta da Amerieall Locomotive Sales Corporation, proveniente de fornecimento de duas locomotivas á Estrada de
Ferro Central do Piauhy. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22ü

N. Jü.955 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- DPereto de 24 de junho de 1925- Approva o~
projectos c respectivos orçamentos, na imporkmcia total de 82:449$560, de refonnas, angmcntos e fechamento da estação cIe Passa
Quatro, ela linha-tronco de Cruzeiro a Tnyuty,
da Rêde de Viação Sul-Mineira. . . . . . . . . . . . .

2~0

N. Hi.U5()- VIAÇÃO ·E OBHAS PUBLICAS-- Dc~
ereto de 24 de junho de 1925 - Approva o
projecto e o respectivo orçamento, na importancia de 37:143$843 1 para construcção de
mua parada R de nm desvio d<> cruzaHIPnt.o no
kilometro 135,64 da linha de Porto Alegre
a Uruguayana, da Rêde de Viação Ferr<'a Federal do Estado do Rio Grande do Sul. . . . . .

227

N. lü.D57 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICA:--;- · Dc~
ereto de 24. de junho dP 1915- Approva o
projecto e o orçamento, na importaneia <1<~
42:357$591, para as obras do abastecimento
de agua no kilometro 352.370, da linha de
São Francisco, da Companhia Estrada dP F<>no
~ão Paulo-Rio Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22)-;

N. 16.958- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de junho de 1925- Approva o
projecto c o respectivo orçamento, na importancia de .57:371$187, para augmento de linhas
na estação de Ibaré, situada no kilometro
247,788 da linha de ·Cacequy-Hio Grande, da
Hêde de Viação Ferrea FcdPral do Estado do
Hio Grande do Sul'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2:ZU

N. HLtl50- VIA<.)ÃO E OBRAS l~UBLICAS -- lkc·,·do de 24 de junho de~ 1925-- Prorogn ate~
27 de setembro deste armo o prazo fixado
para a Companhia Estrada de Ferro de Vietoria a l\1inas concluir a construcção da nova
estação inicial da linha de Vietoria a ItalJira
do l\latto Dentro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:!2!)

UNbict DOS ACTOS
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N. 16.060- VtAÇÃU E .<.HlHAS, PUBLICAS- Decl'do de 24 de junho de 1925 -- Appmva o
projecto c oi'ç!uncnto, na importancia dé réis
;{0.000 :000$, das obras de construcção do ijorto
de Nitheroy; i1o Estàdo do Rio de Jancii·o...

~00

N. lü.tlül- V1AÇÃO E OBÜAS PUBtiUAS- Decreto de 24_ de junho de 1925- Approva. as
elawmlni" pars a concesclfiO ao Estado do Hio
(le Jaiwiro tltts obnts de const.tucçíio do porto
..\.ngrn, dos lteis, do ntesmo Estado, c u rcApediva exploração ....................... , . . .

~;Ju

N. HUJü2 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--- Deereto de 24 de junho de 1925- Approva a~
dammlas para a cohccssão ao Estado do Hio
de Ja11:eiro da!? obras dê con.strucção do porto
<lc Nitheroy, do tllPAtno Esta<lo, P a resjwetiva
PXlJloração .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:.! lU

N. lü.9ü3- VIAÇÃO JD. OBRAS PUBLICA~-- Deei'eto de 24 de junho de 192ft- Abre ao lVIinistri? da Via9.ão ~ Obras Pttblieas o et'edi Io
espPciàl de 165:13t$700 (cento P Ressenta <~
eilléo eontos cento e trinta P Hde mil P fWIPeentos réis), para a conclusão das obras do
Pdificio destinado ft lteí1mtiçãn doR TPlegmphm;;, na capital do Estado de 1\Iiuas Gel'aPs

21U

N. lü.904- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- Deereto de 1 de julho de 1925- Approva o projecto e o orçamento, na importancin. de réi:-;
L8:908$971, para as obras do abastecitnent.n
d'agua no kilometro 14,337-Hul, da linha ltararé-Uruguay, da Companhia Bstradtt <lP FPrn•
Hão Paulo-Rio Grande.
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N. 10.965- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAK ----Del'reto de 1 de julho de l925- Appl'ova o tmJjeeto e o re~pectivo orçamento, na itnporttU1eia
de 37 :72H$970, das obras de ampliação tio armazem de mercadorias da estação de Pelota:-:,
da HêdP de Viação Ferrea. Ferleml do E:-:tado

do 1Ho

Gramh~

do

~ul.
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N. lü.90G -- VL\Ç.t\0 JD OBHAS PUBLICAS-- l ><~
<'r<'Lo dP 1 de jttlho de 1925- Aln·p no J\fiui:-:1Prio da Yiaçfio P Oln·aR Ptthlieas o ercdito <~x
Uttordinario de duzentos e vink cotttos de
réis (220 :000$); afim de attl'ndcr ás dcspcza~

201

~XXl

bo íJont:R. EXECl'TtYu

Pugs.

eom a reparação do material todanf,p da É}s1rada de Ferro Noroeste do Brasil, damnifi('t.ula pelm; rcvoltoso.s durante a occlipa~~ão da
l'efcrida estrada, 110 periodo de 18 a 31 de
julho ultimo...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

N. 11i.Uü7--FAZENDA-Deereto de 1 de julho de
192.5 - Concede· á Soeicdade ProtJagadora tla:-;
Be1ltts Artes o direito de Plllittir delH 1 1lttm~s,
pa.nt resgate de cmprm;i.illltJ emittido para
a eonsti'ueção do cdiftcio do Lyeeu dP .Arf<·s
e Officios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2G2

N. 1ü.Uü8 -- .JUSTI~)A E Ng(H)( ~lOS INTElUUHt~~s
- Decreto de J de julho. de 192G ----Abre ao
l\tlinisterio da .Justiça e Negocios hltf'riores o
eredito especial dP 5 :99(j$(j()(j, destiuado ao
pagamento, neste exercício, dos vencinwnto:-;
que eompdem ao 2" procuradot· da H<·tHtl,li!'a,
wt secção de 1\tÍinas Gemes. . . . . . . . . . . . . . . . .

2G2

IN'l'1 1~1UOH.ES

N. lü.UUU --- .J USTICA B NEC:OCIO~
---- J)pereto ;lP 1 d<' jnlho dP 1925--- Heetifiea
a designaç:1o do in:-;Ututo a que se rderem oH
arti~os 2fj4, n. li e 207, do C~odigo d{' ProePs~o
Civil e Commet·cinl para o Uistrieto }i'ed('ral,
mandada PXPetttar pPlo d<•(·reto· n. 10.752, de
~H de dezmnhru de 192-t................

:Z.);J

N. HUJ70 ---Não foi publieado.

N. 1().{)71-GUEIUL:\.-Deeret.o d<>

~l

de julho de

1925- Abre no 1\t[inisterio da Guerra o ere~
dito especial de 415:460$273, para paganwnt.o
do soldo vitalicio que compete a divPr:-<oR voluntarios da Patria...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2[);3

N. lü.U72- AG1UCUL1'URA; INDU~'l'lUA 1~~ COM:1\IERCIO- Decreto de 8 de julho de l92fl
- Etnaneipa o Nucleo Colo11íal "EstPves Junior", no Estado de Santa C'athatilla. . . . . . . .

2tH

N. H).07:1 ~ AGIUCTJt'ttJHA, INDUSTHIA lC <'01\I1\IERCIO ·--Decreto de 8 de julho lk 1B2G
-- Autorir.a o ministro da Agricttltnra, Jndustria c Connncrcio a conceder {t Hocü.·dath~
Anonyma Fabricas Oriou, eom s<;,de e111 Süo
Paulo, os favores ron:-;tanh·s das lettras a (\ h
do art. 47 da lei u. 4.242, de 5 de jtttl<'Íl"o de
1921, revigorado pelo art. 17K da lei n. 4.793,
de 7 de jat1eiro de 1924 ...•..• ~..... . . . . . . •

~<H

XXXII
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N. lü.U71- ACH ICUJ /l'URA, IN DUHTH.IA li: ( ~ol\J
.MEHCIO --- Deerdo dn 8 dr~ julho <k U):Z;)
--- H<'VOJ.?:lL os ch•crdos pclm; qna<'~" foi <·onePdida n. The Aut. and 'Vibor~ Brazil ( ~ompany
autorização pa.ra funccionar na HPpubliea <~
<·assa as respectivas cartas .. ~...............

2ü1

N. lü.975 -.AG1UCULTUHA, INDUSTHIA E COl\1lVIEHCIO- Decreto de 8 de julho de 1925
-'Approva novas alterações feitas· nos estatutos da sociedade anonyma Grandes l\ioinhos
do Bra~·Ül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ü2

N. HUl76- VIAÇÃO B OBRAS PUBLICAS--· Deereto <k 15 de julho de 1925 - SupprÍUH' o
logar de engenheiro-ajudante da Estrada d<~
Ferro Therezopolis .................... : . . . .

2G2

N. HL977- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 15 de julho de 192.5- Approva o:::
projectos e OK respectivos orçamPntos, ll:t importancia. total de 36:590$139, para a c·onstrueção de um desvio de eruzauwnto. <' d<·
uma ca:-;a para o encarregado da parada Ill'~"~"<~
desvio, situado 110 kilometm 215,450 da li-nha Cacequy-Hio (h·ande, da Hêde de Viac,·ilo
Ferr<'a Federal do Estado do Hio C:rande do
Snl.......................................

:w~

N. lü.978- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 1.5 de julho de 192.5- Appróva novo
orçamento na importancia de 968 :600$, para
a construcção de vias-ferreas, apparelhamento
mechanico, illuminação e distribuição d<~ PBergia electrica c abastecimento de agua do
trecho de 200 metros de cáes do porto do Hio
Grande, em frente ao frigorífico da Companhia
Swift.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20:3

N. iü.979- AGIUCULTURA, INJ)USTHIA E ( ~O.M
l\1ERCIO- Decreto de 15 de julho de 192;)
- Coneede á Società Anonima '' Ansaldo San
~1iorgio" autorização para func(·ionar na Hepublica ................................. ~ . .

~W,1

N. Hi.980- Não foi publicado.
N. l(j.981 -,JUSTIÇA E NEGOCIOS INT1 4 ~1U <)H 1 4 ~N
-Decreto de 15 ·de julho de 1!)25 ····- Alm· ao
Ministerio .da Justiça (! Negocio:-; Interiores o
credito <':-'JHTial llc 115:783$300, para paga-

XXXIII
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Pa~s.

mento, em 1920, das vantagens a que temn
direito, i>ela lei n. 3.990, de 2 de janeiro de
1020; os funccionarios das secretarias (~ portarias do Heriado, da Camara do~ DeputadoH
do Supremo Tribunal .Federal, da Corte de
Appellação e da Procuradoria Oeral do Di:-;trieto Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2üõ

N. 1ü.982- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 22 de julho de 1925- Approva o
projecto e o orçamento, na importancia de
11:128$406, para a construcção de uma casa
para mestre de linha, no kilometro 30,030 da
linha da Serrinha, da Companhia Estrada de
Ferro Hão Paulo-Rio Grande...............

2üü

N. 1ü.983- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 22 de julho de 1925- Approva o regulamento para os Serviços Civis de Navegação
Aerea ...........••.................... ·. . . .

2ü7

N. lü.984- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 22 de julho de 1925- Abre ao Ministcrio da Viação c Obras Publicas, o m·cdito
especial de 4:690$, para pagamento aoH praticantes addidos da Inspectoria Federal de
Portos, Rios e Canaes, Virgilio Brandão e
Euthalio Cyro de Castro .................. : . .

285

v

N. lü.OS!J --- FAZEND_A _..:_Decreto de 22 de julho de
1925 -:--- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 52:605$989, para pagamento
a D. Delmira de Souza: Almeida, vluva de
Francisco' Xavier de Almeida, ex-colleetor federal de Tatuhy, Estado de S. Paulo, em virtude de sentença judicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2~ü

N. iüJ)8ü- FAZENDA- Decreto de- 22 de julho de
1925- Abre ao Ministerio da Fazenda o ('l'(~
dito eHpecial de 2:400$, pam pagh.mcut.o a
0:--;ear Augusto de Carvalho Bastos, da difJcrcuça uc vencimentos entre 4.50$ c fiOO$
mensaeH, no periodó de 1 de janeiro df~ 1021 a
:H th~ der.emhro de 1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286

N. 1ü.OS7 --- .J UBTI~A B NEGOCIOS INTI~~RH >HJ~~s
--- J )eercto de 29 de julho de 1925 - AJ H'C ao
.M inist<~rio da .hlHtiça <~ negoeios Interion~:-; o
cn·dito espcciaJ de :300:000$, dm;timtclo h in:--;talla<;ào do DcpartumcnLo Nacional do .Emüno

287
li!
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N.

INDJCE DOS ACTOS

lü.ü8~- VJA~~ÃO E OBRAR l'UBLICAS E FA~J1;NDA- Decreto de 29 de julho de IH2;")
--Abre no l\1iniHtm·io da Viação e Ohm,s PuhlieaH o eredito especial ds; ;).276:000$, e111

!'ar,n.

apoliues, afim de attcndcr ao pagtmH'lllo do~
t.rahalhos de eonst.rncção rcalir.ados e medidos
no Hamal de Pnratmpanr.mn <' na lillha do Hio
<lo J>pj;.;:p. • • • • • • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . •

N.

HUJ~H

--- AORICPLTUIL\, INDUSTIUA

1~~

:JSi'

( 'Ul\1..:

1\·H;HCIO-- Deerd.o de 2H de julho d<· ID2tí
-- ( ~on<·Pdc it ~oeiPdade a.uonyma F. Htm·<·n~on
& Co., Limit<•1l. autorização para eoutimwr a
fnne<~ionar lut

Hepuhliea..... . . • . . . • . . . . . . . .

:ZSS

N. Hi.mH>- -- AOHH '{1 LTUHA, INDUSTHJA J•; < 'Ol\1J\n•;t{CJO --- DPcrdo de 2U de julho de I !}2;)

-- Autoriza o mini H! r-o da Agrienltnra, J nduHtria e CommPreio a conceder á Ho~:iedad1~
( 'arbunif{'m Prospera Oí:? favores <·on:·d uni 1·:-:
da lPi n. 4.2()5, dP 15 de janeiro de 1H2J, E
dos deeretus ns. 12.49;), de. :30 dP man;o de
HH8, e HL552, de 1:3 de agost.o de 192~......

N. lü.üUl-- AnHICULTUHA, INDUSTHIA

. :M I~:HCIO -- DecrC'to

I~~< ~Ol\l-

de 29 de julho d1~ IH~G
----Autoriza o Miniliterio da Agricultura. J fldu~tria e Comuwrcio a conceder a Seh~ÍI"f ifío
de Houza Arem; ok favores constantes da 1<~i
H. 4.540, de () de fpvereiro de 1922, e d1-eretu
11. lO.I::H, de 25 de agm;to de 192:3. . . . . . . . . .

N.

N.

:Z88

--- FAZENDA-, Decreto de 29 de julho d<~
Hl25 ·-- Approva o:-1 novos estatutos da <;umpanhia "Alhingia Vcr:·ÜdH~rungs ~ Akt.i<·ng<·:-::·wllsdmft". . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . •

28U

16.V~t!

lü.UH~l-~· FAZENDA~~ l>c<"t'<•to

dt• 2H de julho

2~U

d1!

1H2G -- Approva os novos <~HttthttoH <~ a uovn
d<'HOÚthia~~ão da. Companhia· Natiomd ,\lg<·mdne Yen·iidummg::;-AkticuaC:P:·wlls<'il:d'l, ('IHil

:..;éde

l'lll

Stettih, .Allemanlm.................

N. lO.U!JJ- -- HELAÇÕI~;s

EX'PgUIOlU~H

~!JU

I l(il'n·lo

de ~U d<' julho dn 192[) -- · Supf'illl<~ o< 'on~ul:tdo
Horwmrio l'lll l\Iauilba. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •

~~~ 1

HELAÇÕl~t; EXTElUORES ·
l>t·t·rl'l o
(le 29 de julho de 1925- Crêa ltm Consulado
llonora.rio em Luxemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . .

:.!UI

N. lG.mlG- ·

ho

PUPEI\

XXXV
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N. l(i.\.HHi --- .Jll~TlCA E NJ~~nocros INTEHJotu~~~
r Jn;Ll\( '()j';~s gxTI~~H.IOltgs - Uc<;rdo dn
;; dP ago:-;to de Hl25---- Dcelaru feriado mwíonal
o dia (} de agosto do corrente anno, eeuh~tmrio
IndcpendPnrüt da Hepublica da, Bolivia ..... .

N. Jü.UU7 --- ~ l\1A1UNHA- Decreto Jc J 2 tlc agor;to
dP J U25 -- Abre, pelo l\1inisterio da 1V1ariulw,
o (•redito P~pecial de 159:141$, para occorrt~r
ils d<'Bpezas daR verbas "2" e n;;" do or~~alllPilto do mesmo miui~terio ................ .
i\lAHINHA-Dect·eto do 12 de ago~1o
W2G- --- Appmva c 1wuu.ln executar o H(•glll:llliPill.o pam o PcH:o;onl HuhaHerno do ~~·r\ i1;o ( k·ral de;\ \'iaçíto Naval ...... ,. ......... .

N. l(i.UUS-

df~

N. 10.unu ·- 1',\ZtEND:\ --- fkerdo do · J 2 dt> :l.gt,::-:1"
tJ,. I!J2;'i · - Dcdar:t supprimid:t, n lVl!'sa. d1~
lt(•11d:1s dr~ ( 'anaw~:t e <'nmdu f'lrl ~~~u lo~:11·
1

11111:1. ,·oll<'ctor·i:t,

-para a :ti'I'Pf':ttlnçi.lo dw\ ,.,.,,_

t J:,,-., l't•r ll'l':tf'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . .

N. l't.OOO
dr~

1 1 ',\ZI~:NDA---D<'neto

dn 12 dP.

a~n:-:fq

I H2;i -- Approvn o~ 11ovo:-: n~lal.ttl o~ da

( 'un1p:ml1ia dP H<·gnros << Plwuix Pc~rn:ttnlHt
<':ill:L li, :tdqpfndnR pela a~~embh)a gN:d <~xlra
Prdillaria l'<'ali;mda em 20 de abril de JU2r) ...
HELA~.if)ES J~~XTEH IOilES - Dt~<~n·l o
1~ d1\ agosto de UJ25 ---- F.t.r. publieo o .dt·posilo de ralifi<'nção) IH>I' 1mrte de ( ~o:-;fa Bi<·:t,
dP <'oll \Tn<;õ(•s as:-;ig;nadas 11a (~uinta CollfNerwia P:m-Aml'riearm, de S:mt.ial!,o ....... .

N. 11.00 I

dt~

l:t~~L:\<_.'OES EXTJ 1;HIOHJ~~S

--- l>t~<·n-lo
HU5 -- Adh(•;-;:i.o <b AJI,._
rn;tnha ao .\juslc n_•lat.i\·o h r·eptTs~ito da:-; f:tls:ts iudi<·:t<;fws d<• ]Jl'()('(~(h•n<~ia. de mert~adorias,
;J,..;,-.,Íg;nado f'lll 1\ladrid <'llt l~Hl ~~ n~vi~-:to 1'111
\\'n~;ltillgfolt Clll UH 1 •.••.•....... ..........

I\. 17.00:2

de 12 dP

:tgo~t.o d1~

N. lt .oo::

t:EL.\ <,'ÚI,;~ K\.TI 1~B.IO H.JI;~ - .. Dt·(~ld ()
de 12 dP :r.f~osl o dP J U25 - - Pnbli('a n adltc!-'!i.o
da PolqJJia a f t'f'l-i ( \Ht\'(',Jif;i)l'l') da ll:ty:r, :l:-;~i~·:ll:td:ls <'llt J,') d<~ o11t11hm do HJ07 .......... .

N. 1'1'.001

.JliHTI(.~A

1•: N}I;(;OClOS

1N'l'81UUHJ~~~

· · Dcel'eto de 12 de agosto de 1925- Alm~
ao l\liniRtel'io da .Justiça. c Negoeios Interion~~

o credito extnwrdiua.rio de 700:000$, r?ura

XXXVI

I:NDICg DOS AC'rOS
Pag~.

o(•eorrcr, neste mmo, ás dcspczas fcihtl:l c vor
fazer eom providencias em prol da. ga.raniia
dh ordem e segurança publicas c com as mcdidn~ dceorrentes do estado de sitio autorizado
pelo decreto n. 4.83f3, rle ·5 de julho de 1924,
c decretado pelo de n, 16.765, de 1 de janeiro
findo......................................

N.

325

17.005 -JUSTIÇA E NEGOCIOH INTERIOR.EH
- Decreto de 14 de agosto de 192.5 - HuHpendc o estado de sitio em todo o tenitorio
do. Estado de S. Paulo, no dia 17 do corrente
mez, data em que alli se realizarão aR eleições
para Senador Fed~ral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:125

N. 17.006 _,...JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto. de 18 de agosto de 1925- Suspende o estado de sitio em todo o territorio do
:Estado de S. Paulo no dia 27 do corrente mez,
data em que se realizarão alli as eleições para
deputados federaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32ü

N.. 17.007- YIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De.J

creto de 19 de agosto de 1925- Abre, ao l\1inisterío da Viação e Obras Publicas. o ercdito
especial de 50:000$, para a conclusão da~
obras do cdificio destinado ú Repartição de
Correios c Telegraphos da cidade de Petropoli~, Estado do Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . .

32ü

N. 17.008- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 19 de agosto de 1925 ~ Approva as.
plantas e respectivo orçamento, na importancia de 4.113:936$400, para a eonstrucção,
pela The Leopoldina Railway Company, Limimitecl., de mais duas linhas feneas entre Praia
Formosa c Triagem, na Estrada de li'erro do

Noi·tc .....··................................

327

N. 17.00U --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- Deereto de 19 de agosto de 1925- Approva o

project.o e rc:-;peetivo orçamento, na impor1ancia de 3!J:l71$50t:i, de

modifiea~~ão

de li-

nha:-:; na est.açii.o "Na::;centcs", ~ii.a no kilometro '!20,804, da linha do Hio Grande a Ca''Pquy, da Hêdc de Viação FonPa do Hio
( :rundc do Hul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 17.010- JUSTIÇA g

Nl~GOCIOS

IN'I'BlUOltEH

-Decreto de 19 de agot:lo de 19:!5- Abre,

327

Do PODS:R EXECl11'1VO

XXXVII

ao Ministerio da Justiça c Nep;ocios Interiores,
o eredito cxtraordinario de 100:000$, paru
attcndcr ás despezas decorrentes dos serviçoR
de combate aos surtos epidemicoH de impaludismo c dn J?,rippe, no Territorio do Arrc. .

328

N. '17.011-· .JUSTIÇA E NEGOCIOH INTERIORES
-Decreto <fp .19 de ap;m~to de 1925- Abn'.
ao Minist.crio da .Tnstiça c Negoeios Interior·p~:,
o c·rNlit,o especial de 2:700$, para paga.nwn i o
ele gratifi<'ação addicional de 15 %, a que fez
jtís, nos annos de 1921, 1922 e 1923, o revisor
da Camara dos Deputados, Idibaldo Colombo.
l\1artins de Souza .............. ·. . . . . . . . . . . .

328

N. 17.012- FAZENDA- Decreto de 19 de a~osto de
1925- Manda adoptar n tabella de cocffieicntes de Iuero liquido c nomcnelatura clns
JH'ofissõcs isentas do imposto sobre vendas
nwrea11tis, organizada pela ( 0mmi~sfio tN·hnif'a nomeada pelo GovNno................

329

1

N. 16.01:1-- FAZENDA- Decreto de 19 de agoRto de
] 925- Autoriza o ministro da Fazenda a.
emitir apolices da divida publica da União,
tantas quantas forem necessarias para cobrir
a importancia de 200:000$, para attender ús
despezas de eonst.rucção do ramal de lJrussanga ............................... r . . • •

N. 17.014- FAZENDA~ Decreto de 22 de a~osto ele
1!l2!)- Autoriza o MiniRterio da Fmr,enda n
Ptuit.tir a.polices de 1 :000$ cada mna, juros
dP. !> '7o ao anuo, até perfa~er a importaneia
1Ic 1!J.OOO :000$, para a exeeução de mclhoranwn1os e apparelhamento elas Pstr:tcla-4 de
fnno da União) etc . ........................ .

N. 17.015- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
e HELAÇÕES EXTERIORES- Decreto de'
22 de agosto de 1915 ~ Dedara feriado nacional o dia 25 do agosto do corrente mmo,
em homena.g€m á Republica Oriental do
lTruguay................................. .
N. 17.01ô-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORF.S
- Decreto de 24 de ap;osto de ] 925 - Reso] vP
manter, para os actuaes alumnos dos inst.itutos
cm~ino superior~ o regimen mwnhr do d~crt'1 o
n. 1 J .5ao, de 1R de março tlP F' r!) .••.....••

,,,_,.,
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Ar.TOS DO PODER EXEr.UTIVO
Png!'l.

N. 17.017 ._ RELAÇOES EXTERIORES - Decreto
de 26 de agosto de 1925- Publica a acthcsito
da Techcoslovaquia á Convenção para a protecção de cabos submarinos . . . . . . . . . . . . . • . • •

~!17

N. 17.0.1R- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMM~JlCIO - Decreto de 26 de agosto de 192.G
-- Approv:t novas modifieaçõrf' fritas no;-: i•:-;t.n1nto~ da Companhin Pngli~i. . . . . . . . . . . . . .

33S

N. 17.019- AGHICULTURA INDlTRTHIA E ('01\IJ\tiF~RCIO --- DPerefo do 2fi c!P :q..1,os1o df' 102:'")
--- Approva o n•gnln.men to para o

Cur~o

dP

ehimina JndnstTinl Agrico]n., mml"•xo {t F.sroln
Superior dP Ap,t·irnlf nra " .l\1•'-diPinn. \'Pf f'l'Í··
unrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .

~:1ft

N. 17J)20 -- HI•~LACÜES EXTEH !ORES · -- ])pf•rpf o
d(~ 20 dn a~~·)s1o dn ·Hl2!) ----- ( ~~·~'>:t 11111 Con~lll:tdn
honor:t.J'io rm Hl' vai ( EHf.hon ia. . . . . . . . . . . . .

:11 ~

N. 17.021 --- HELAÇf'>ES EXTEJUOHES --- lkt~rPI n
dP 2H dn ago:-:to dP 102!) ---· Puhlit·:t. Ul\1:1 twl ifil'!1.ç:lo da {{rií-BI'<'1!mhn. ~ohrP a :tdht•l4fu• do
Dominio do (•:umdtt. h (.~otiVPJWiio lltt<~l'll:l
c•ional d~ Paris pn,l'a n. Pl'Of Pl'~·iio' dn Propril'dadP TnditKfrinl ........•.••..•.•••.••_••_•••• _.

:TI?:

N. I 7.022 -- YIACÃ<) g OBRAS PVBLH ~AS- 1kerdo de •2 de Hdemhro d1~ Hl2.G ------ Approva

os projp~t,m; o oA ot·ça.mPtlt.oR, na import.ntwia
de 2:~: J 2:I$:JJ iJ (vinte c Ü<':-; contos, rP111'o <'
vintn P tres n•il trPBetlt.os e f.t•esP r{>if-1), pnrn
a POJlHtrncção de dou:-: bocit·oR no m.mal FlnminPilRP das linhas (lo Iígaçiío, em Tlwrezinn,
a cargo da Companhin. nPral df' 1\~tdhnmlllPJltoR, 110 Mamnhão. . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . .

:Hl

N. 17.02:J --VIAÇÃO B OBRAS PUBLICAR - DPe•~eto de 2 ele Hetembro ele 1925 - Approv:t . o
pi'Ojccto O o orçamento,• na importtuwia dn
2:1:025$310, das obras tlo abasteeinwnto dP
ng;uu. ás locomotivas, no kilometro 1a,44n da
linha de S. Fraúcisco, da ( ~ompanhia. Estmd:l
df• FPno S. Paulo-H io f:rftJHk. . . . . . . . . . . . . .
N. 17J)2l---- \' L\()ÃO I·~ OBRAS J>PBLI< 'AS -- DP(·reto cln 2 ele f->étcmhro d(' Hl2G - ·i\ pp1·••vn o
projedo n orçamento nn. import.tttlf'ÍH d•.· n':i~4
J ln:fiiO$, }.l!trt:t tnPlhm·nmr>t\f(H~ dn~ io~:l :
~'

3:1rl

XXXIX
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no porto de Ilhéos, reparos e apparrlhamen to
<la ponte do mesmo porto ...........
o

••••• o.

:11!)

N. 17.025-- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deerdo de 2 de setembro de 192.5- Declara
que o disposto no decreto n. 6.192, de 2:3 dP
outubro de 1906, que concedeu a "Thc i4:1o
Paulo Tramway Light and Power Compan~·
Limit.e1l", os favorrs eonst;antes do <l<'<'I'Pfo
11. !l.H·W, de 22 de ap;m~to de 190!), se nppli<'a
no:-4 rim~ Sn.o IJom·cnço, P<'dms, Lamn.wirn~,
BihPir-:io Chaiulc c Pcrequl> ......

:·H6

N. 17.02ô-·- VIAÇÃO E OBRAH PUBLTCAH --· 1)('c~rdo dP 2 de ~etrrnhro de 192!l-- Appi'Ova o
pm.i<~do e orçamento, na importaneia dP n'·i:-:
.ll2:!l!lR$, das divisõeR intertHl-R no depo:-4ilo cIP
<~arviio do porto do Rio Gra)l(lP.

:1W

o

o

N. 17.027

••••

o.

o ••••• o

VIAÇÃO I~ OBRAS PUBLICAS-·

o.

••

o.

o.

J)p..

<·reto de 2 de setembro de~ .1925- Appmva o
_projecto e o orçamento, na importancia d<'
I a: I Oa$733, de um edificio destinado Ít parada

Amaral Hiheiro dn linha do Rio dos Hino:-;
a Taquara, da Hêd!' de Viação FcrrPn. do Hio
( :rande do Rui... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

;14 7

N. 17.02R ---VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAR-- lk<~rPto de 2 de :;;etemhro de l!l25 -- HupprintP
os pmjPotos de conRtrnrção de quatro :unta7-t'll~-' 110 cáes do porto rle HPr.ife, incluído:-; no
on.~arnento a qne se refPre o rlP<~n~to n. 14.80H,
dP ]() de maio de 1!l21, e approva, em Slth~Li
tniçiio, os projcetos c or~~anwntos para a <·on:-:tnwção de dons arn~ ozens differcntes e de mn
Pdifieio dm~tipado á administração das do1·ns
daqnelle porto .....................

348

o

o

•••••

o

N. 17.02!l- VIAÇÃO E OBRAR PUBLICAS-- J )perdo de 2 de setembro de 192.5- Approva
modifieações no plano das obras que "Tiw
Hiio Paulo Tramway Li~ht and Powpr Cmnpany LimitPd" pretende exeentar no P~i ado
dP Hão Panlo para aproveitanwnto dP fon,·:t
h~'dranli<'a elo rio Tiet<~ e alp;un~ de ~<'H~-< affluentP:-; P deelara n urg<'rwia da •k~apm
JH·iação doH iPI'J'PllOI-'
J H·ndido)-:

N

nnl-l

17.0~!0 ·-- · N:lo fnJ

(1

.l'PRl><'Pti vu.s

tmhliendo,

hPillf't•itorÍ:tH f'OlllJ>I'C'-

pln n t ns. . . . . . . . . . . .

:14~
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N, 17.031- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 2 .de setembro de 1925 - Crêa um Comm1ado Honorario em Concepcion, territorio de

MiHiones, na Repuhliea Argentina...........
N. 17.032 ~ .JURTIÇA E NEGOCIOS INTERIOR.ER
_... Decreto de 9 de _setembro de 1925 - Dá
instrucções para a eleição de Deputados h
AsRmnb]éa LcJ!;islativa c de CovPrnadm· do
Est:ulo do Amazmias ....... ·... . . . . . . . . . . . . .
N. 17.033- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAR- DPcrcto de 9 de setembro de 1925- Approvn
oo orçamentos, nas importancias de $ 100.000,
5:537$600, ouro, e 25:944$800 .Papel, pur:1J a
importação de quatro locomoticas, destinadas
ás linhas em construcção, da rêdc federal, arr?n~ada á Companhia Ferroviaria ~stP Bra-

350

sJlcnp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366

N. 17.034 -,- FAZENDA- Decreto de 9 de Retem hm
de 1925 - Approva as alterações (los estatuto~
ela Companhia de Seguros Mincrva, dPst a
Capital, e a sua nova denominação para ·-·-,
Companhia de ReJ!;uros Guanabara. . . . . . . . . .
N. 17.035- FAZENDA- Decreto de 9 de setembro
de 1925 - Autoriza a emissão de apolices da
divida publica da União, para perfazer a importancia de 1.500:000$, para emprestimo ft
Usina Queiroz Junior Limitada, nos termos elo
decreto n. 12.944, de 30 de março de 1918...
N. 17.036- GUERRA- Decreto de 9 de setembro
de 1925- Approva o regulamento para os
exerci cios e o (~ombat.c da cavallaria, qtml'i n
parte......................................
N. 17.037-- GUERRA- Decreto dé 9 de setembro
de 192.5- Abre ao Ministerio da Guerra o
credito especial de 62:400$, para pagamento a
enfermeiros do Hospital Central do Exercito
de differença de vencimentos. . . .. . . . . . . . . . . . .
N. 17.038-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM:MERCIO- Decreto de 10 de setembro de
1925- Approva alterações feitaR nos estatutos
da Companhia MineÍl'a de Lacticinios. . . . . . .
N. 17.039- AGRICULTURA, INDUSTIUA E C~< )l\1MERCIO - Decreto de 10 de Het<'mhm d('
1925- Approva alterações feitas nos estatutos
da Companhia Brasileira de LaelieinioR. . . . .

~50

~fl7

:~68

369

~G9

~6!)

270
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N. 17.040- AGRICULTURA INDUSTR.IA E COMl\1ERCIG- Decreto de 10 de setembro dP
1925 - Concede á Société Générale ponr lP
( ~ommeree de Produits Industrieh~ autorir.açiío
para funccionar na Republica..............

371

N. 17.041 -GUERRA - Decreto de 1 o de srtC'mhro
dP 192!5- Abre ao Ministerio da Gucna o erc'd i to <~spocial de 7() :435$200 para paganwnto n.
l'tllH'<'Íonarim~ <lo Collegio :Militar do Bio dC'
.hneiro da percentagem concedida pPln. l<'i
n. ::3.990, de 2 de janeiro de 1920. . . . . . . . . . .

:172

N. 17.042- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COI\iMERCIO- Decreto de 16 de setembro d<'
1925 ~Dá regulamento ao Serviço Florrstal
do Bra~ül. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:373

N.

17·.0,1:~-

AGRICULTURA, INDUSTTUA E COl\Il\1ERCIO --Decreto de ]() dr setembro de
192!5 - Concede a The Aver Co. o f Brnr.il
autorização para fnncciona; na Hepnhli<"a.. . .

:18.~

N. 17.044- FAZENDA- Decreto de lo de sd,cmhro
de 1925- Autoriza o "Banco !talo-Belga",
com séde em Antuerpia (Belgica) e fmcem·saPs
nesta Capital, São Paulo, Santos e Campinas,
a abrir uma agencia no bairro rlo Braz, Es1.ado
ue São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38fi

N. 17.045- Não foi publicado. .
N. 17.046- RELAÇÕES EXTERIORES- Deercto
de 18 de Hetembro de 192.5- Publica a ratifieação, por parte da Snecia, da Convenção
Intern.acionp.l para a rer .. ~f::-::ão do trafico da f.:
brancas ............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~gn

N. 17.047- RELAÇÕES EXTERIORES - Drcr<'i;o
de 18 rle setembro de 1925 - Puh1ira aR
adhesões da Bulgaria e do Irak á ConVf~nção
Internacional para a repressão do t.rafieo dns
brancas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:387

N. 17.048- YIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 30 de setembro de 1925- Autoriza
a tranRferencia ao (i-overno do Estado do Piauhy do contracto celebrado em virtude do
dPm:eto n. 14.923, de 24 de maio de 1921, eom a
Companhia Geral de MelhoramentoR uo Mnrt\Jillfi(, . .•.••••

! •

~

••.•••••• _•• _. • • • • • • • • • • • • • •
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N. 17.049 e 17.050 não foram publicados.

N. 17.051- VIAÇÃO E OBRAS PUBLiêAS- Deereto de 1 de outubro de 1925- Approvn o
projecto e respectivo orçamento, na importanncia de 61:802$873, de um armazem punt
earJ!:aR no pateo da estação de S. Bart.holonwn,
HO ramal de Tihagy, da Estt·a<la dP Fflrro f4,•1tl<·n.hana. . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . • • • . • • • • • • • • . . •

~1R9

N. 17.052- VIAÇÃO l•~ OBRAS PUBLlC.~\R- .11<'c·reto dP 1 'ln out nbro de 102!\- - Appt·ovn o
projN·t o c l'r.~pcet ivo orçam<>nHo, 11:1. import ano ia de 48 :0:~4$:~20, de um novo poHto t Plngrn}1hico no rnnml do Tiha~~·, da N-dr:ula dP
Fnrt'« 1 Son)(•nl mna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:18!l

N. 17.0!):l-- VIAÇAO I•~ OBRAH PUBLICAR- Df'Prr1 o dP I tlc ont.ubro de Hl25 -- Approva o
projnnt.o e o orçmnento na import.nneia c.IP
1 li :G7-I$~H 1, parn. n~forçamento da. pont.:~ <l<'
B5m, 17 de vão Roht't 1 o rio Ip,mtssít, sit muh 110
kilonwtro 0,5!)0 ramnl <lo Hio Nop,ro da. 1·~~tr:t«h do F<·no do Paran[t... . . . . . . . . . . . . . . .

:190

N. 17.01}-1 -- VIACÃO E OBRAR PUBLICAS-- DP'~'·pto d<' f de ontuhro de 192!>- Approva novo
projeet.o c respectivo orçamento, na impm·tnncia dP. 305:29!>$717 (trC'HClÜOH <' UÍIH'O ('011111:-\
I lnzPntm~ ~ JlOVPUta C (~in co mil HPtC<'CB1 OK ('
dezP.R<'te réis), para a eom;;trueção da PR1nçfio
iuicinl da Estrada de Ferro H. Lniz a Tlwr«'zina, em R Luiz «lo lVIaranhüo. . . . . . . . . . . . . .

:191

N. 17.0!l!l- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- D0<·rdo de 1 do outubro de 192!> --·- Antorizn :1
Companhia BraRileira do Emprehcndinwnt.o~
Acr~ma~tticoR . a explorar o traff'J!;O fH'l'<"O lHl
tcrntono naciOnal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:m 1

N. 17.050--- VIA~:ÃO E ORHAs· PUBLICAR- DPoreto de 1 de outubro de 192!)- Prorogn, por
dezoito mezeR o prazo concedido á The ( :rPnt
'VeRtern of Brazil Hailway Company, Limited,
para conclu~fío daR ohraH a RPI'<'m PXPC'Iltndn~
na pont.<· do kilotud ro -Hi,·-100, da 1•::-:t r:td:t d<·
FPno < 'onde· J' Fn. .. . . . . . .

;mg

N. l7.0!l7 ·- \'L\Ç.\0 1~~ ( >BHAS PVHLH 'A~
I )t'ct·Pt.o (ln 1 de outubro do 1025 --- P.t'ot'OJ!:II pol'
1.\'f~i-1 OllllO~. O )>J'U?.O fi'll.I{O pnm. H f'lHWlwiin

JNOICE 008
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M~TOS

daR obras complement.ares a apparelhamento
<lo porto de Recife, pela calmmla IX do Ü'rmo
de transferencia celebrado em virtude do deereto n. 14.531, de 10 de dezembro <k 1920

,10(l

N. 17.0!)S- .FAZENDA-- Decreto de 1 d(• outubro
dP 1925 ,__Abre, ao•Ministorio da Fazenda,
o erPdito de 8:742$770, para pa~anwnto no:4
Drs. Alvaro CarloR de Andmd(', Adn.lhPrl o
BPni im, \Valdemar Aup;nRfo B<'tlf.im, .Jo~H,~
AdallH'f'to Oo('(lul:t P AtfonRo Bcnt.im d<' f ,a('Prda, Plll virtude de flentetH;a jndi<"i:tria. . . •

·1111 I

N. 17.0/ifl- YTA< 'ÃO E ÔBHAH PPBLH ~AH ·- I )p<·rel.o d<' fi de outnhro dP Hl2!) --- ( 'ont•<•dt• ;,
C'o111pangnia It.ttlia.rm <ki (~avi 'l'Pl<•gl':lfi<·i Hol1nmnri 11 i p('l'lliÍBRfio 1>am eonf'fntir, li IH n I< ·r <'
t t·:t.fe~ar, Rein privilegio nem monopolio, li11hmo~
tele~rnphiras entre aR rida<les de H:"ío Paulo e
Santos P <'ntrc as d<' H:io Pn.ulo <' H i o d<'
.Janeiro...................................

101

1

N. 1'7.0no --- .JUSTTÇA E NEGOCIO~ lNTEHJ( )J:JGS
-- 1)e ereto de 7 de out11 bro de Hl2!) -- ~llR
pendP, llOH diaR 11, 12 e ] :l do ('OJ'J'Pilt<• llll';t,
no EHf.n,do do Matto Orosso, o eH1ado dP f'il io
]li'OI'Ogltdo peJo decreto 11. lfUmO, dP 22 dP
ai ll'il do eorrente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'102

N. 17.0fil ---- .JUHTIÇA Ji~ NECOCIOS INTEHIORJi~N
---- l )er.mf.o do 14 de outnhm de H)2fi ---- Hu:-;pPndn o PRtado de Ritio no tPJTÍt.orio do:-; Ji::-;t.:uloA do Paraná o Haufa. Caf harinn.. . . . . . . .

102

N. 17.0o2 -- N fio foi publicado

N. 17.f)()3-- CUERHA- Deereto de 14 dP- outubro
de 1925 - Approvn, o regulamento para n
organização do terreno (la parto), 2: l'diçfto.
N. 17.0ô4 ---FAZENDA- Decreto de 1fi dn outubw
de 1925 --Abre ao l\1inisterio da Faz<'llda o
ercdito especial de 50:0.50$()00, pam pngnmento ao engenheiro ~liguei de OlivPirn \"nll<•,
1

Plll

virtude de sentença judiriaria. . . . . . . . . . . .

403

10~

N. 17.0();) ---Não foi p11hlieado.
N. 1i.IHiH- · AUH ICULTlTJL\, IN DFSTH.L\ l•: < 'Ol\JMI·:HCJO ·-·· Dc('l'('to de J!) de outnlll'l, dl'
Hl!!:i ~..... Concede fl. Hoei~té Auonynw A. And1·é

J,'iJ, ·mtnl'izttçllu pnrn fmwt:>inunr

UH:

Heppblion.

40.t
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N. 17.067- AGRICULTURA, INDUSTR.IA E COl\1'MERCIO - Decreto de 15 de outubro rlP
1925- Concede autorização á Companhia de
Se~uros Guanabara para operar em se~m·os
eontm, accidentes do trabalho. . . . . . . . . . . . . . .

40.1

N. 17.0ôR- AGIUCULTUHA INDUSTRIA E'<~<>l\l
MEHCIO -Decreto de H5 de ontnhro dP
1925 - Concede á Société des Mines Dianmntifcres ele Corrego Halu (Brt-sil) nntol'ização para funccionar na Repuhlica. . . . . . . . . .

106

N. 17.009- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1MEHCIO- Decreto de 15 de outubro de
1925- Concede á Ford Motor Company of
Brazil autorização para funccionar na Repnblica......................................

408

N. 17.070- RELAÇÕES EXTERIORES- ])pcrf't.o
de Jr; de outubro de 1925- Abre, ao l\'lini~
terio daH Helações ExteriorPS: o credito PsJWcial de 2.800:000$, papel, para oeeorrcr ús
d<'Hpczas com os preparativos para a rccepçiio
do Principe Herdeiro da Italia, em 1924, inclusive as obras que foram feitas nos palacim;
Guanabara, Cattete c H.io Negro, para <'H~c
effeito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40!l

N. 17.071- .JUSTIÇÀ E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 19 de outubro de 1925- Suspende no dia 1 de novembro proximo, no Estado do Amazonas, o estado de sitio prorogado pelo decreto n. 16.890, de 22 dP abril
do corrente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410

N. 17.072- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- DPcrcto de 21 de outubro de 1925- Approva
o projecto e respectivo orçamento na importancia de 45:621$339, de um novo posto tcJegraphico no ramal de Itararé, da F);tra• la
de FeiTo Sorocabana...................... . .

410

N. 17.073- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De'creto de 21 de outubro de 192.5- Approva
o projecto e o orçamento, na importancia de
4.999:200$ (quatró mil novecentos e noventa
c nove eontos e duzent.os mil rt>is), para as
obras <le melhoramentos do porto de Ar:wajl't

411

N. 17.074- VIAÇÃO E OBRAR PUBLICAR - Dc{~ret~ de 21 de outubro de 192!3
Autoriza

=

INDicE· I>OS AC'l'OS

XL\f
l'ags.

o Governo do Estado da Bahia a arrecadar
o serviço de navegação do rio 8ão Franeiseo;
de que é eontractante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·111

N; 17.075- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--- Deereto de 21 de outubro de 1925 -- Cour.ede
á Companhia Ituana Fôrça c Luz os favore8
constantes do decreto n. 5.646, de 22 de agosto
de 1905, e dá outras providencias. . . . . . . . . .

J 12

N. 17.076 -· Vlo~,\ÇAO E OBRAS PUBLICAS-- Decreto de 21 de outubro de 1925 --l\1odifica,
no orçamento approvado pelo decreto Jlllmero 16.544, de 13 de agosto de 1924, os
preços relativos á dragagem da barra de Ilhéus
c do canal de accesso a esse porto. . . . . . . . . .

-113

N. 17.077- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -])eereto de 21 de outubro de 1925 -AhrP ao
l\1inisterio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 393:218$200, destinado a occorrer ao pagamento de contas de transportes
effectuados em 1922, para a construcção da
Estrada de Ferro de Goyaz. . . . . . . . . . . . . . . .

-11:3

N. 17.078- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 21 de outubro de 1925- Publica a adhesão
do Governo da Federação Australiana á Convenção Internacional para a protecção da propriedade industrial, assignada em W ashingtou
a 2 de junho de 1911. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·114

N. 17.079- RELAÇÕES EXTEHIORES -

Decreto
de 21 de outubro de 1925- Publica a annullação de adhesão dos Alauitas á Convenção
Postal Universal de Madrid, de 1920 . . . . . . . .

115

N. 17.080- HELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 21 de outubro de 192.5- Publica a adhe~;ão
da Lethonia a Actos da União para n Proicc~~ão da Propriedade Industrial. . . . . . . . . . . .

J 1ü

N. 17.081 --RELAÇÕES EXTERlon.gs ·- J>c·<~rdo
de 21 de outubro de 192.5- Faz puhlic~o o
deposito de ratificação, por parte da Venezuda,
do Tratado para evitar ou prevenir eonflido:-;
(~utn~ os Estados Amerieanos, a:-;signado c~111
Nant iago do ChilP, Ctll 192:~. . . . . . . . . . . . . . . .

·I 17

N. 17.082 - RELAÇÕES EXTEHIOH.Et>- Deereto
de 21 de outubro de 1925- E'az pulJii,~u o

XLVI

DO

l'ODEn EXECUTIVO

dnpoHito rio ratificação, pelos Esf mloR lJ uidoH
da Ameriea, da Convenção para a proteeçiio
das mareas de fabrica, eonunercio, aga·icnltura
·<~ nontes commerciaeR, assignada t•m Hantiago
do Chile a 3 de maio de 1923 ......... ·.....

·HS

N. 17.083- RELAÇÕES EXTERIOHES --Decrpf.o
de ·21 de outtibro de 1925- Faz publico o
deposito de ratifiçação, pela Republica do Halvador, de Convenções nssignadas na V Conf<'l'Pllcia Pau-Americana, em Sant.i:tgfJ do Chile

llU

N. 17.084- V!AÇÃO E OBHAS PUBLICAS--- Deereto de 21 de outubro de 1925- Approvu. o
projecto e respectivo orçamento, na imporf a.ncia de 59:765$228, de um novo posto ü:Jpgra.phico no ramal de Itararé, da E~t.rada
de I•'crt·o Sol'ocabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J::?O

E OBRAS PUBLICAH --- Jkcreto de 21 de outubro de HJ2.'5 --- Approva o
projeeto c o orçamento, ua importand:t tlt~
Ja:2U3$J 00, para constrttcção de um de!·Wio
110 pateo da estação de SapeHal, do J'anml de
Tihagy, da Estrada de Ferro Horoca.lmua. . . •

-1::!1

N. 17.086- i'IAÇÁO · g OBltAS PUBLICAS--- I>(~
ereto de 21 de outubro fle 1925-- Approva o
projPdo c respectivo orçanwnto, 1m import.aneia (h~ ;{8:758$:J78, de um novo fHJHf.o kl<•gruphieo no ramal de Tilmgy, •ltt E:4rwla
de Ferro Soroeabaua...... . . . . . . . . . . . . . . . . .

·121

N. 17.087--- VIAÇÃO E 013RAS PUHLICAS · -- Vt~
ndo de 21 de outubro de 1025----- Approva o
pJ·ojl~c.to e o orçamento, na importam~ia dn
10:957$086, para construcção de um deHvio
110 pnteo da estação de Uervit1ho, do ratwd
de Tibagy, du gRtrada de Ferro Horoeahaua..

-122

N. 17.085-- VIAÇÃO

N. 17.08~ --VIAÇÃO E Q13RAH PUBL1CAS ---- i>eereto de ~1 de outubro de 1925 -- Approva o:-;·
}H'ojecf.o e reHpeetivos orçamentos, tm imp,,,._
la.w~ia total de 414:080$340 (quat.ro('(')Jf·.o:-: r·
q1mtor~o eontoH oite!ltn. mil t.re:-;cutos (~ quan.·nt.a d·is,) de :-:eis novas postos telegraphit~m'
Ho rmwd de Tilmgy, da Estrada de FPrro Soroea.hn.na.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 1i.08H- VIAÇÃO E OBltAS PUBLICAH -~- JJe
ereto de 21 de outubro de 19:.15- Ar: \'a o
4

·t.!d

J,)O PODim E.XECU'l'l \"0

l'ugs.

lll'ojecto o respectivo orçamento, mt iuq){)r1aneia de 49:022$343, de um novo poHto 1P1<~graphieo 110 ramal de Tihngy, <la Estrada
de• Fmro Horocahunu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.J:H

N. 17.0UO- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-··· l>ecreto de 21 de outubro de 1925 -- Approv:.t ol-:l
estudos definitivos e respectivo oryamento,
na i m portan c ia de 3. 6HO :709$298 ( tres mil
Heiscentos .e sessenta contos Rch'eentos c nove
mil duzentos e noventa e oito réis), de uma
variante na linha do rio do Peixe. . . . . . . . . .

-1:!-1

N. 17.0Ul- Não foi pulicado.
N. 17.0!)2 --·-.JUSTIÇA E NEGOCIUS INTEHJ<)HE~
--- Deereto de 21 de outubro de 1925 ·-· Abre
ao MinistPrio da .Justi~~a e Ne~oeios Int<.·rioreH
o <~redito especial de 22:838$709, para <weorrer,
l!o anuo de 1925, ao pagamento doR \'Cnt'imento:-1 devido:-~ ao curador especial <.k neeidentes do trabalho do Districto FcdPral. . . . . .

"125

N. 17.0U3 · -- .JUSTI\~A g NEGOCIOH INTEHIOHES
--- Decreto 'de 21 de outubro de 1925 -- Abre
ao Ministerio da .Justi~~a. c Negocios Int<·rion·s
o eredito especial de 3:815$, para oeeoner ás
d<'pezas, <'lll 1925, eom o ensino ü edue~H.~ilo
da menor Cordelia, filha do fal1ecido Dr. AsfoJpho Dutra Nicació, de aecordo eom o d<:<·rdo lcgiH}ativo 11. 4.J 21, de a de :-idt•miJru

de 1920...................................

N. 17.0U1--- JU~TIÇA E

·l2ü

NEGOCIO~ INTEIJIOIU~:H

--Decreto de 21 de outuhro de 1925 ·-··Abre
ao Mini~terio da Justiça e Negocios Interion·s
o <~redito especial de 22:151$, para pagamc·Jtto
de despezn, em 1925, eom as iustallaçõe:; da
Terceira Vara }i.,ederal do Districto }i'edcral. •
NEGOClOS INTERIOHJ,~S
-Decreto de 21 de outubro de 1925--- Ahn·,
ao Ministerio da Justiça e Negocios llltcriore~,
o eredi to extraordiuario de 200:000$, para af,tender ÍlH despczas decorrente~ dos :::;erviços d<~
<·ombate aos surtos epidemieos de pest:(: huI)()UH'a no. Estado do Cea.rá e Butis twidades
f«'deradns no norte do paiz. . . . . • • • • • . . . • . . .

42ü

N. 17.005--- JU~TIÇA E

-127

N. 17 .OUü --- l\1AUINHA- Decreto

de 28 de outubro
de 1925- Dá novo Uegulamento fts Capi-

tanias dos Portos ........... ·.... , . . . . • . . . . .

J:J7
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N. 17.097- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 28 de outubro de 1925- Desapropria,
por utilidade publica, os terrenos · necessarim5
á construcção de um triangulo de reversão em
C01·tez, Estado de Pernambuco. . . . . . . . . . . . .

ü05

N. 17.098- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICA~- Decreto de 28 de outubro de 1925- Abre, ao
l\1inisterio da Viação e Obras Publicas, o
credito especial de dous mil seiscentos e setenta e um contm; cento e trinta mil <iuzeutof:;
c Retenta c seis réis (2.671 :130$270), para attender á liquidação de compromissos nos armo!'
de 1922 e 1923, com os· tarefeiros da construcção da. Estrada de Feno de Petrolina a
Therezina .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ü05

N. 17.099-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Dee.
creto de 28 de outubro de 1925- Desapropria
um terreno situado no kilometro 28 da linha
Auxiliar da Estrada de Ferro Central do
Brasil......................... . . . . . . . . . . . . .

üOü

N. 37.100- VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 28 de outubro de 1925 :_ Approva
o projecto e o orçamento, na importancia ele
54 :907$258, para eom;trucção de um desvio dP
cruzamentos, servido de posto tPlegraphieo c
triangulo de reversão, no kilometro 29 ela
linha de Curityba a Ponta Grossa, da E~
trada de Ferro do Paraná, arrendada ú Companhia Estrada de Ferro São Paulo Hio
Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOG

N. 17.101- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -De··
ereto de 28 de outubro de 1925- Approva
o projeeto e respectivo orçamento, na importacia de 61:174$530, de um novo posto
telPgraphico no rah1al <le Tibagy, da Estrada
de Ferro Sorocabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ü07

N. 17.102- FAZENDA-Decreto de 28 de outubro
do 1925- Concede autorização á Companhia
N acionai de Seguros "Alliança de lVI i ua s
ncracs" para fnnccionar IHl Hcpubli('a c approva sem; estatutos .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOS

N. 17.10:~ -- .JU:--;TI~~A E NEUOCI08 INTElU( >B ES
- Dcerd o de :3 de novembro de l!J2!)- Nuspende o c:;.;f.ado de sitio 110 tcnitorio do N-;.
tadu da Jbhia ................ , . . . . . . . . . . . .

(jUU
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N. 17.10·1-· MARINHA- Deercto de 4 de novembro
de HJ25- A}Jpróva e uuliHla executar o ltcgulamcnto para o Pessoal Subalterno do Hervi(;o
Cera! de Artilharia da Marinha de Gucna. . . .

61Y

N. 17.105- MARINHA- Decreto de 4 de novembro
de 1925- Altera os effectivos do pessoal
Hubalterno dos Serviços de Convez e Machimts
de Guerra, fixados nos decretos n. 16.828, de
27 de fevereiro, e n. 16.792, de 1:3 de fevereiro
do corrente alino, approvando os constantes
do quadro annexo ao presente decreto, c d{t
outras providencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

624

N·. 17.10ü- FAZENDA- Decreto de 4 de novembro
de 1925- Cassa a autorização concedida a
"A Equitativa de Portugal e Ultramar", para
funccionar no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ü2U

)L 17.107- FAZENDA- Décreto de 4 de novembro
de 1925 - Resolve approvar a resolução da
assembléa geral extraordinaria da Companhia
de Seguros Terrestres e Maritimos "Amazonia.",
com séde em Belém, Estado do Pará, realizada a 17 de abril de 1922. . . . . .. . . .. • . . . . . .•

~2~

N. 17.108- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 11· de novembro de 1925 - Approva
o projecto e o orçamento, na importancia de
26:051$593, para as obras de abastecin1ento
de agua no kilometro 39,362 Norte, da linha
ltararé-Uruguay, da Companhia Estrada de
Ferro São Paulo-Rio Grande.... ... . . . . . . . . . .

629

N. 17.109 ~VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 11 de novembro de 1925- Approva
os projectos c respectivos orçamentos, na ilnportancia total 'de 31 :014$761, para a com;trucção de um desvio de cruzamento eottt
posto telegraphico e melhora1nento do abastecimento d'agua, no kilometro 24 da linha
ferrea Paranaguá-Curityba. . . . . . . . . . . . . . . . . •

6o0

N. 17.110-- Não foi publicado.

N. 17.111- VIAÇÃO

1~

OBRAS PUBLICA- De-

ereto de 11 de novembro de 1925- ~t\pt>L·ova

o projectu e respectivo orçament.o, na imporüuwia de 36:026$456, de um novo posto tclegrll.phico no ramal de 'ribagy, .da Estrada
de 1"eno Sorocabana ................... , . . .
4

881
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N. 17.112- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-

De~

ereto de 11 de novembro de 1925- Approva
o projecto de mn desvio a .construir na estação
de Santos, da linha de Santos 3, Jundiahy,
"São Paulo Railway Company, Limited'' • • • •

ü32

N. 17.113-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 11 de novembro de 1925 - Approva
os estudos e respectivo orçameuto, na importu.ncia de 288:159$800, de uma variante
11a. linha de Machado Portella a Carinhanha,
da Rêtlc de Viação lrerren: da Bahia .•• ,. . • . .

ü0~

N. 17.11·1- VIAÇÃO E OBRAS J>UBLICAS- Decreto de 11 ele novembro de 1925 - Autoriza
o Estado de Santa Cathariua n. construir o
treeho de ltajahy a Blumenau: da Estrada
de li'erro de Sau ta Catharina ....•..••.... ~ . •

ü3J

N. 17.115 ~VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 11 de novetnbro de 1925- Desapropria os terrenos situados nas bacias d~~~
eachoeiras Quiuinha, Batalha e Caboch.ts c
dcclnra a urgencia dessa medida. . . . . . . . . . . .

ü3!

N. 17.116- AGRICULTURA, INDUSTRIA E C0!\1MERCIO - Decreto de 11 de novembro de
1925- Concede á Brazilian Telephone Company autorização para continuar a funccionar
Il:.t Itepubliea .....•••••.••,•• ,. ••.• ·~· .,•••• •:• ., •• -.

ü35

N. 17.117-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
--- Deereto de 11 de novmnbro de 1925- Hu~
pende, no dia 15 de novembro corrente, ·no
B::~ütdo do Rio de Janeiro, o estado de sitio
prorogado pelo decreto u. 16.890, de 22 de
al >ril do corrente anuo. . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • •

ü35

N. 17.118- FAZENDA- Decreto de 11 de uovcmhru
de 1925- CaHHa o decreto n. 0.837, de 18 de
fevereiro de 1878, que· eon•~crleu h Companhia de Seguros "Paracm;e", eom :;édc em
Belém, Etitado do Parú, autorização para
funccionar c approvou os respectivo~ c::;taLutos .........••• •:· ......... ~.•••.••••....•.•• ·
N. 17.119- 1\riARlNH.A --Decreto de L8 de Hon•tubro de 1925- Abre, pelo ~liniskrio da 1\lari.nha, os crcditus cspcciacs de 4.65 pc::;o:-:, ouro·
uruguayo, para pagamento á Compauhi:t tlc
~Iinas e Viaçi'\.u de J\1a.tto Grosso c ~~~; · .. .,,

636

no rnnrm ExgcFTrvo

688:7,155$267, para pn.gmnonto dofinit.i\·o cl0
vencimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . .

Ll

fi~fi

N. 17.120- RELAÇÕES EXTERIORES-

D<'erel.o
ele 18 de novembro de J925 -· Crêa um ( \mrmlado honorario em Sevilha .•••••.•.••..••• '

fi~7

'N. 17.121- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de ]8 de novembro de 1925- Faz publico o
deposito de ratificação por parte dos .F};;t,ado~
Unidos da America, de actoH assi~nados ll:t
V Conforencia Pan-Anwrirann, ele S:ud iago
do Chile, mn 1925. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f1~7

N. I 7.122 -- H.ELAÇÜES EXTEIUO RES- D('l'n·l o
dn lS dn 11ovembro de 1H25 -- .Fa~ pul>li<·o o
dt•poRito de ratifiração, por parte~ elo ( 'hiiP,
do Tratado para evitar ou provenir c'fJIIflietof! ontn' os ERtados Anwrieanos, !l~!"igiln.do f'lll Santiago a- :3 dP maio de J H2:L . .

fi:17

N. 17.122 A--GUERRA .JUST'ICA E NEGOCIOS
J N'I.'ERIORES, FAZENDA, VI AÇ}\< > J~~
(>BRAS PUBLICAS, AGRICULTURA, lNJ)USTIUA E CO~IlVIERCIO, HJ~LA(OI~>~
EXTElUOH ES o l\1ARINIIA -- D('(~l'f'i o •1<'
2·1 de novembro de 1925- l•'ixa a data a pal'tir da qual deverão ser attendidas aH r<'qtti:-:içõrH militares nos E~tados. do Parú, 1\ l:lr:w h:lo c Piauhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n:m

----.JUSTIÇA E NEGOCIOS JNTERIOHE~
-- - Deereto de 25 rlc novembro do -, D2G ---·
Su~pende no dia 29 de novembro, 110 E:·d ado
dP HergipP, o estado de sitio prorogado p0lo
derreto n. J 6.R90, de 22 de abril do ('oiT<'III <'
~-rnno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n:1s

N. 17.12·1 -·-:-.JUSTIÇA g .. NEfiOCIOS INTEHIOHl•}-\
-- Derroto dP 27 dP novembro de 1!J25 -- ·
Su~pcnde, no dia 29 de novembro cornmi t',
no EHtado de São Paulo, o f'Rtado dn Hitio
JH'omgado pelo decrPto n. I fU·mO, d<· 22 •I('
ahl'il do eorrente anno......... . . . . . . . . . . . . .

r.:m

N.

17.12:~

N. J7.12G

-.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHlOilfi:S

- - De(~reto de 1 de drzt>m bro de Jf)2f> --- I),·~~l:n·a fr>riado, l'lll todo o tPrrit.orio uaciona I, n
dÍ:l

2 do

('()J'I'('Ilt.(l lllf'Z f'lll C[IW HP I'Ol111llf'lllOI';l

o ('Pn1-c·tntrio do nnseimf'ld o de J). P0dm li . .

N. 17. J:tn

P

17.127·-·~-· Niio fonun pullliflndn~.

r.:m

I:.JJ
N. 17.128-.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 de dezembro de 1925- Abn•
ao Minísterio da Justiça e Negocios Interiore~
o credito especial de 2:451$612: para occmTPr
ao pagamento dos vencimentos que competem
ao juiz federal bacharel }.,rancisco Tavares da'
Cunhz l\1ello, no periodo de 15 de d<'zPmhro
de 1922 a 21 de janeiro de 1923. . . . . . . . . . . .

640

N. 17.129- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHES
-Decreto de 10 de dezembro de 1925-- Autoriza o Ministerio da .Just.iça e NPgocio~ Interiores a providenciar no sentido de serem
executádos pela firma Vicente dos Santos
Caneco & Cornpanhia, independenkmC'nte <1<'
concurrencia, os concertos de que earece a
barca de desinfecção ''Pasteur) ', da Direetoria
de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, a
cargo do Departamento Nacional dP Sa(td('
Publica ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fHl

N. 17.130- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DPcreto de Hi de dezembro de 1925- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 209:642$431, afim de attendcr
á liquidação de despezas com o material e
pessoal da Estrada de Ferro São J.. uiz a ThPrezina, relativo ao exercicio de 1921. . . . . . . . .

ü41.

1~ OBRAS PUBLICAS- Deereto de 16 de dezembro de 1925--- Approvn
o projecto e respetivo orçamento na importnncia de 9:263$7 42 e francos belgas 14.0:36,li0
para a construcção de uma ponte de lOm,OOO
de vão no kilometro 374,600m. da linha ele
Hão .Francisco, da rêde federal arrcnda<ln ft
Companhia Ferro-Via.ria E'ste Brasileiro....

tH2

N. 17.132- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de dezembro de 1925- Sup··
prime o logar de ajudante da Via-PC'rmancni.e,
da Estrada de Ferro Therezopolis. . . . . . . . . . .

ô43

N. 17.131- VIAÇÃO

N. 17.1:l3·- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dcen~t.o de 16 de dezembro de ] 925- Approva
o orçamento, na importancia de 24:3 :938$:3~m
(dnzPI1tos c quarf'Iit.n c tres rontos novccPnt.of-;
P trinta e oito mil trcscntos c oit.Piltn <' l!OV<'
féis), on 1'0, do arm~tzmn 11. ~, já <~on H t.rui do
no cá e~ dtJ porto da Bfihin, e das obr:l~ dft'

no

POnJ;:R EXECUTIVO

LIII
Pug~:~.

preparo e melhoramento da zona do cfteR,
correspondente ao mesmo armazem. . . . . . . . . .
N. 17.134- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS'- Deernto de 16 de dezembro de 192:)- Approva
o projecto e o orçamento, na _importancia d<'
5R:078$161, para augmento de desvios e eonRtruc<,:ão de calçamento no pateo da estação
<le Lapa, do ramal do Rio Negro, da Estrada
de Ferro do Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.135-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 16 de dezembro de 1925- Approva
o projecto e o orçamento, na importancia de
258:807$739, para construcção de uma ponte
dupla, de concreto armado, sobre o Canal do
Mangue, destinada á passagem das linhas
ferreas do porto do Rio de .Janeiro. . . . . . . . . .
N. 17.13H- VIAÇÃO E ÓBRAS PUBLICAS- De..
ereto de 16 de dezembro de 1925- Conrede
á "Compagnie Générale des Chemins de Fer
des ~tats Unis du Brésil", pro rogação de
prazo, por tres annos, para cercar o prolongamento da Estrada de Ferro de Maricá, entre
Nilo Peçanha e Iguaha Grande, do qual é
arrendataria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.137- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 16 de dezembro de 1925- Approva
os projectos e respectivos orçamentos na importancia total de 28:391$932, para dum.:
installações hydraulicas na linha de Caccqu~r
a Rio Grande, na Viação Ferrea do Rio Grande
elo Ru1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.1 :-lR- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAR-- DP<'rcto de 1() de de~embro de 1925 -· Proro~a
por oito mezes o prazo fixado na clausula XVI
do termo de revisão dos contractos, firmado
de accôrdo com o decreto n. 16.259, de 12
de dezembro de 1923....... . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.139- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 16 de dezembro de
1925- Crêa um Patronato Agrícola no Município de Viçosa, no Estado de Minas Geral"s
N. 17.140- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\fl\1EH.CIO- De('reto de ]() de dezembro de
1925- Crêa um Pn.t.ronato Agrieoln no Muuieipio de Burnicão, no E:::tado da Bnhin. . . •

ft4:l
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N. 17.141- AGRICULTURA, INDUSTRIA E CO:J\'f.
MERCIO- Decreto de 16 de dezembro dn
1925 - Proroga para 30 de junho de 192(;
o prazo estabelecido pelo decreto n. 16.054,
de 20 de maio de 1923, pura o uso obrigatorio
de autoclaves no fabrico da banha de porco

li lS

N. 17.142-AGRICULTURA, INDUSTIUA E C01\f.
MERClO- Decreto de 16 de dezembro de
1925- Dcsn.proprin. terrenos eomprehcndidoH
na Fa?.Pncln (\c Rnnta Mnrin., dP Jll'OJWÍPcbdP
dP D. Q11Pen Keen Roehn.. . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.14il- Nilo foi publir.nclo.
N. 17.144- AGRICULTURA, INDUSTRJA E COJ\I·
lVIEHCIO- DN·relo de 1ô dP dPZPmbro dt•
1925- Conr.eclP [t Con1pnnhin. Indnst.ria dn
Pesca a.utoriznção para. fmwr.ionnr P approya.
os rPRJwr.Hvmo~ Pst.atntos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ft4{)

N. 17.115-- AGRICULTURA, INDUSTRIA E C01\fMERCIO- Deen~to de Hi dt' deunnbro dP
Hl25- Concede ft, sociedade anonvma ( h'nC'P
& Co. nutorizaçito pnrn. r.ont imwr à funrr.ion:1r
nn. R.PJ111 blira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ft49

N. 17.14H-FAZENDA, .JUST!ÇA R NF.GOCIOS
INTERIOHT•JR, RgLAÇOER EXTI~B.IORES,
MARINHA, <llJERRA, AGIUCOLTURA,
INDURTRlA E COl\f!VIERCTO P Yl AÇ,\()
n ORRAH PU BJ.JJ CAH - Decrf'io ch~ H» ele
dezembro de 1925- Approvn. n regulanwn1 o
daR consip;naçõcs em folha (le pagn.mf'ntn. . . .

650

N. 17.147- Não foi puhlirndo.
N. 17.1·18- FAZENDA- Decreto de Hl de tlP?.Pmbm
·.te 1925- Abre, ao MiniRterio <la Fn:~,eml:l,
o credito eRpecial de ():7.37$876, para ))ag:n·
H$ porcentagens a que tem direito o co11edot·
federal no munieipio do Cabo~ em PPrnflmhtwo,
Antonio Ovidio de Souza Ramos..... . . . . . . .

fifH

N. 17.1·!!)---:FAZENDA-Deereto de 16 (lnclczPmbro
d(~ 1925- JÚttoriza o l\1inistro da Fnzcndn. :1
Pmittir apolieeR da divida pnhliea da 1.rni:1o, n:1
importnnrir de 200:000$, para att.cndf'r ú~
despe7.aR de construcção do ramnl de lTrnssn.nga ...•••• .;.. .••••• • .•. • ................_• ...,.

6()1

LV
N. 17.1 nO- FAZENDA- Decreto de 16 de dezembro
de 1925- Cas~a a autorização concedida h
Sociedade de SeguroR "Tranqnillidarle", com
A<~de na Capital do Estado dP São Paulo~
peloR decretos ns. 7.548, de IH de setemh_ro
dP 1H09, e 7.898, de 10 de março flc Hll O..

(1(12

N. 17.ltll-- FAZENDA- Dc~rcto de 16 de dezembro
d(' 1925-- Autoriza o MiniRtro da Fazenda
:t nt'ornr ao Cluh Sportivo de Equit:u:fin a
Ítl'ea oeeupada por Altn.R dcpendPncias, a av<'ni<l:t Bmtholommt de ChtRmão... . . . . . . . . . . .

tlo2

N. 1'7.1G2 --FAZENDA- DN•rct.o dP H) flp dPzPtnbt·o
•I" 1D2!)- CaRsa a müorizaç:lo pat'[t fmw<·iona t' a Companhia de Hep;uro~ "Llnyd Pnrn.Pns<·", <'Otn Rrde na Capit.al do Bs1.:Hlo do
P:ll'Ít, c~om~titnida ('Jll n de janPiro dl' Isml. .

l,fi:1

N. 17.1 fi~--- 1\[AR.TNTIA- Derreto dP 2:1 dP d<·zPmhro
dP 1D2f>- RPvo~a o deeret.o n. lfl.ôR:~, df' 2H
d<~ novembro de 1924, r<'Rt:dw)pr·crulo n Din·<·toria de Acrmmutica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fifll

N. 1'/.l!'.ícl --- 1\tfARINHA- Dcereto de
tlP 1025- Approva c manda

gu1nnwnto pnrn o

J)ppo~ito

2~~ de dPzPtllhro
<~xPeut.:ll· o I'P-

Nn va1 do B i o dP

.r :uwi ,.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr.-1

N. 17.1 !lil --· 1\IIAIUNHA- Decreto de 2:3 de dezPmhm
dP .I D25 -- Regula a sitnaçfí.o dos aetww:-; ~1'
!!:undo~ tenentes do Q. l\'1. do C'orpo dP (Hfi<·i:H'R da Armada, e ([(t outras provi« knc·in ~:

()fi(i

N. li.li)ô-YIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-nf'<'mt.o de 2;{ de dezembro de 192!)- Autoriza
a rcvi:-:ão elo contract.o eelcbr~do com Enriro
Schoch, em-virtude do decreto n. 15.435, dP
7 de abril de 1922, c transferido ft Comprrnhia
HnJiana dei Cavi Tclcgrnfiei Sottomarini,
em virtude do derreto n. IH.873, de 8 de abril
c!P 1925....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

670

N. 17.l!j7--VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--Deneto de 2~~ de dezembro de 1D25- Approvn
o or<:amcnto, na importalH·ia d(' 825:aG9$fiOO,
p:ll':l fH'quisiçiio dP trilhos f' :-H·cc~:-:orior-:, d1~
12 apparelhos de mudança dP via f' de J O
\'agõPs- pb t.n f or·m:.u::, dest.inados ú constrtwr;íi o
do trecho do Itn.ja.hy n Blumennu, da l~:=d.rndu.
(I~' .F'erro Snnt,o, Cat.hnl'ina •.•••• ·~ c• •• ~·. : -

fli7
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N.17.158-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 23 de dezembro de 192.5- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 118:609$8.56, afim de occorrer
aos pagamentos devidos á Companhia Carbonifera de Urussanga, por trabalhos de construcção e desapropriações effectuados no ramal de Urn~san~a, no mez de dezembro de
1921.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fi77

N. 17.1.59- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de dezembro de 192.5- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o
credito especial de oitenta e sete mil duzentoR
e cincoenta dollars ($ 87.2.50.00), ouro americano, destinado a attender ao pagamento ú
"The Raldwin I,ocomotive 'Vorks", de quatro
locomotivas fornecidas, no anno de 1922, ú
Estrada de Ferro Central do Piauhy. . . . . . . .

N. 17.1ô0-JUSTIÇA, E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 23 de dezembro de 192.5- AbrP
ao Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 2.239:99.5$.53.5, para pagamento de despezas feitas, no exercicio de
1924, por conta das verbas lOa, 13a, 14a, 1.5a,
16a, 20a, 21a, 23a, 27u., 31a, 36:1 c 43a, do orçamento da despeza do mesmo ministerio,
nos termos do decreto n. 4.964, de 14 de outubro
deste anno... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.lôl- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 23 de dezembro de 192.5 Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 100:251$534,
designado a occorrer aos pagamentos devido~
aoH officiaes da Brigada Policial, reformado~
t\Ompulsoriamente, a partir de 1918........
N. 17.162-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 23 de dezembro de 192.5- Abre,
no Ministerio de Justiça e Negocios Interiores,
o credito extraordinario de 200:000$000, para
que a Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia, a cargo do Departamento Nacional de
Haúde Publica: possa com efficiencia, combater
o ~nrto epidemico de variola, verificado, prPRentemcntc, nesta Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.1G:l-.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-- Decrato
23 de dezembro de 1925- Abre

oo
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ao Ministcrio da Justiça c N egocios Interiores
os seguintes creditas especiaes: de 5 :25.1)$95{),
para pagamento de differença de gratificações
addicionaes aos juizes substitutos, scccionaes,
baeharcis Octavio Martins Rodrigues, Celestino
Carlos 'Vanderley, Francisco de Gouvêa
Nobrcga e Sezino Barbosa do Valle; de 1:250$,
para pagamento ao redactor de debates da
Camara dos Deputados, Sertorio l\1aximiano
de Castro; de 1:426$209, para pafl:amento
das gratificações que competen\ ao j~iz f Pderal da 2a Vara, da secção do Districto Federal, Dr. Octavio Kclly, no período de 11 de
dezembro de 1921 a :H de dezembro de 1922 :
de 12:000$, para pagamento de differcnça de
vencimentos, de 191G a 1920·, ao supplentc
fie tachygrapho da Camnra. dos Deputados,
,J não Ribeiro Mendes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LVII
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N. 17.Hi4- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 23 de dezembro de 1925- Abre
ao Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 80:000$, para occorrer !'t
despeza com a revisão do alistamc>nto deitora! do Dist-rieto Federa]. . . . . . . . . . . . . . . . . .

mq

N. 17.165- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 23 de dezembro de 1925- Abre,
no Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores,
o eredito especial de 7 :714'$000, para oecorrer
ao pagamento das pensões devidas ás nwnores
Maria da Conceição e Abigail, fi1has do guarda
civil Antonio Salles Nogueira..... . . . . . . . . . . .

681

N. 17.1ô()- FAZENDA- Decreto de 23 de-tlczcmhro
de 1925- Abre ao Ministerio da Fazenda o
ercdito especial de 16:906$127, destinado n
pagamento ao porteiro da Alfandegado Ceará,
Francisco. ~~rel.io Brigido, em virtude dP
sentença JUdiCiafla ................... , . . . . .

OR2

N. 17.167- FAZENDA- Decreto de 23 de dezembro
<le 1925- Approva, com modificações, a rrltcmção dos estatutos da Companhia de Seguros "Sagres", com sédc nesta Capital, e autorizada a funccionar peJo derrPt.o n. Hi.57n,
de 27 <lc agosto <lo 1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17. 108- FAZENDA- Decreto de 23 de dezembro

de 1925-::- Abre ao Mini:: 11 :rio da Fazenda o

ô82
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credito especial de 58:374$918, pam, pagamcnt,o
~l.be~to ChagaR, em virtudP de sentcn<;a
J udtcmrm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

fiS:1

N. 17.169- MARINHA- Decreto de 30 de dezembro
de 1925- Abre pelo Ministerio da Marinha
o credito especial de tres éontos cento e quarenta e nove mil novecentos e oitenta c Rete
réis (3:149$987), para pagamento ao 1° trnPntP
enmmissario Octavio Pinto da Luz. . . • . . . . . .

HR-1

!1'

N. 17.170,--l\lARINHA- Drcrcto clP :~o de <lc~Ptnlll·n
dP Hl2!) -- AbrP rwlo l\'lini:-;terio rb .l\[:ninlw
o eredit.o PRpC'cial <lc 4 :428$:HO, rl.Ps1,in~u lo :t
in<lrnmir.ar o Baneo <lo Brasil d<~ (1Pf'}JP7.m:
Pom :t ac~qni.siçíio <h~ trPR lan1pu.das ''AidiH'',
Plll 1922, para o R<'rviço <h' Avin<;>iío Nnvnl..
N. 17.171-N:to foi publicado.
N. 17J72-.TlTSTIÇA E NEGOCIOS INTERTOHF.S
-- D<!Crcto de 30 de dczmnhro <lC' ] H2fi -- Hc·solve que a RPcção de .Reforma d:t E!-wola t !l
<lP NovPmbro paRRP a <lenominar-RP
r~~eol:i
.Joiio Lui~ Alvc•s • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.17i1- VIA<.)ÃO E OBHAR PUBLICAS E FAZRNDA----.Deeret.o de 30 de <lczemhro d<'
Hl25 ,.-- Ahr<~ uo Ministerio da Vin~~ilo e < )Jmt~'
J>uhlicaR o el'<'dito PRpceial tle 4.fi00:000!jl;,
para att.Ptuler ú. liquidação (\e tlc'spezas rcl:lt iv:u; :ws serviço::-; doH ramaes da l~stnub tlP
Ferro Oeste rle l\1inaR, coneernenteR n 1-ralmlhnR cxPcutafloH no anno de 1924. . . . . . . .
N. 17.174 -.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIOHI~~
- Decreto de 31 (\e dezembro dP l92G -- Prt ,_
roga o eHtado de sitio no Distrieto Fe(kral ~~
nos Estach~R do Amazonas, Parti, Seq:;ipP; Hio
tle .Janeiro, Rão Paulo, Rio C:rande do 811l.
noyaz P Mat.to Orosso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.17!) --- GUEHRA- Decrf't,o de :n de dezemhm
<lc 192.S- Ahre ao MinistPrio dn Gucrrn o
<"!'edito espeeial de 1 :;)(}9$770, para pagamen1 o
da gratificação mensal de 390$ a qtw tPm din~ito o tPll<'llÜ'-<'OJ'ond do Jj~xPr<·ito (k 2" linh:t,
Ilnitor

TPlll's..............................

N. 1- 170---- .J L'~TJ(.'A I;~ N EUOCIOS l~TEH IOH ES
-Decreto de 31 de dor.embro de Hl2l) -- AhrP,
~ .1\finistPrio

dn Ju~tiçn

ü

N P.p.:twios Tn1~>rinn·~,

fl81

fi~.G

(\S!)

r.sr.

tiS()

bO Í'ODF!n EXÉCU'l'I\'0

o credito extraordinario de 500 ;000$, para occorrer, neste anuo, ás despezas feitas c por fazer
cum providencias em prol da orucm e seg;urau~a publicas, e con1 medidas <lcconentct;
do estado de sitio autorizado pelo decreto
n. 4.836, ue 5 de julho de 1924, c decretado
pelo çle n. 16.765, de 1 de janeiro findo.....

LIX

ü~7

N. 17.177-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--Deereto de 31 de dezembro de 1925- Abre ao
l\finisterio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 85:447$556, ouro, para occorrer ao pagatnento da indemnização devida á The Western Telegraph Compat1y,
Limited, por despezas feitas cop:1 a mudança
do ponto de aterramento dos seus cabos subnutrinos e da respectiva estação telegraphica,
por exigencia das obras do porto do Hccife

üB8

N. 17.17S --AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1lVIERCIO- Decreto de 31 de dezembro dn
1925- Concede ft sociedade anonyma Akticugcsellschaft der Maschincnfabriken E~chcr
\Vyf's & Cie. autorização para funcciouar na
Hcpublica.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • .
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APPENDICB

N. 15.'117- FAZENDA- :Decreto d<! 27 de mBio du
1922- Approvu as alterações feitas pela Companhia de Seguros de Vida "São Paulo", com
sédc na Capital do Estado de São ranlo, em
::;eus c::;tatutos ....••.••••-............. •.• • . . •

t>U3

N. 15.855- VIA~)ÃO E OBHA~ PUHLICAB -- DccreLo de 25 de novmnbro ue 1922- Appruva
o projccto c respectivo orçamento na import.ancia de 812:000$, e augmento da capa·
cidade de producçãu da usina electrica do
porto do Hio Grande, no Estado do Rio Grande
do Sul. . • • . . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • •.. • • • .
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N. 1ü.7·15 --V lAÇAO E OHHAS PUBLICAS--- De~
crcLo de 31 de dezembro de 1924- Abre
ao 1\~Iini::;terio da. Via<;ão e Obras Publicas o
credito e:;pecial de 2.750:000$ (dous 1nil
Hetecentos c eincoenta. contos de réis) em apo ...
Iice~ da. divida. publica, afim de ttt.tender uo

LX

lNDiCE DOS ACTOS

pagamento da constrncçiio dos ultünm; trechos
de Alegrete a quarahy c lle Basilio a ,hq!;Har:io

H94

N. 11.763- AGRICULTURA, IND Ut;TlUA E COlVIMEHClO ~Decreto, de 31. de dezembro de
1924- Regula OH favores a conceder ÚH r~~
bricas de artefactos de borracha e usimu:; de
beneficiamento, que se fundarem dentro do
prazo de tres annos ou que, já estando fundadas, ampliarem suas installaçõcs deutro do
mesmo praw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

694

N. 17.065-AGIUCULTURA, INDUSTIUA E Cül\1MERCIO - Decreto ·de 15 de outubro dP
1925- Revoga o decreto pelo qual foi eoncedida á Ulen & Compauy, autorização pnra
funccionar na Hepublica c cassa a respectiva

carta.............................. . . . . . . . .
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1925
DECHE'rO N. 16. 765 -

o E 1 11.m JA.N'Em.o u.u: 1u~5

Declw·a em est;ado rle sitio o Districto Federal e os Estados de
S. Paulo, Matto Grosso, Rio de Janeiro, Paraná. Santa Cuthm·ina e Rio Grande do Sul
O Pre8it.lenle ua Republica uos Estados Unidos tlo Brasil:
permauncmn as causas e os l'l'J.eilos. da
perturbaç.ã:o da urdem publica. que determinat~am a decretação
do estadL Jr~ -itio, até hontem vigente; .
Cons1derando quo cumpre ao Governo~ como dever primordial para com a Nação, empregar todos os meios ao seu
aicance para manter a ordem constitucional, pcrtul'bada JWI'
P-lcmentos impatrioUcos e impenitentes;
•Considerando ·que, para o cumprimento desse dever, ,;
indispeusavel manter a suspensão das garantias .conslituciormes, ató que a ordem se restabeleta.:
Decreta, no nso da attri:buiçilo qQe Nw ~onfere o art..· -'t~,
11. 15 da Constituição:
.Artig·o uni co. Fiea estabelecid-o o estado de sitio, até 30
1.~t: abril do corrente armo, no territorio do Districto F'ederal c
dos Estados -de S. Paulo, Matto Grosso, Hio de .Janeiro, Paraw:í,
Santa Catlmriua e Hio Grande do Su~.
Consid,~I·.ando qw~

llio

tle

Janeiro, 1 de janeiro tle 1V~·5,

cia e 37° da Republica.

J(lll.;-

t.la ,Judevendeu-

ARTHUR DA SIJJVA BEH.NARJ..)E~ .,

João Luiz Alves •:

Dt·:cllgTo N.

:1 ti.

70ti -

D~

:?

DE .HNEJHo

m:

·1 !J~;;

Declw·a em viyoJ' o orçamento da Jteceil"a Geral da Jl.epublica pa1·a. o exe1'cicio de 1924, até que o Congresso Nacionat
'ltltirr..e a votação do de 1925
O Prc·sidente da RepubHca dos Estad•'· Unidos do Brasil,
tendo f'llt visLa o que dispõe o art. 2° do 1 !C·rcto n; 4.899, de

2

Aai'PS DO PODER EXECUTIVO

30 de dezembro de 1924, e at.tendendo a que o Congresso Nacional não concluiu a votação do orçamen~o da Receita Geral
da Republiea, declara em vigor o de 1924, que adiante se publica, até ser ultimada a referida votação.

-Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1925, 104° da lndepeudencia e 37° da Republioa.
All'rHUR DA SILVA BBRNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 1ü. 767 -

2

DE

DE JANEIHO DE

1925

Estendu aos Estados de Sm·gipe~ Pard e Amazonas o estad1_1 de
sitio, decretado pelo decreto n. 16.765, de f' de janei1·o dr'
·192!;
O Presidente da H.epublica dos Esladus Unidos do Brasil
estende aos Estados de Sergipe, Pará e ~\mazonas o eslado
tie sitio decretado para a Capital .Federal e pa1·a 08 Estado.!' do
llio de- .laneiro, S. Paulo, Matto Grosso, Santa Catharina e Rio
Hrande do Sul, pelo decreto n. 1L'. 765, de 1 de .ianciro do corr('nte anno.

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de
dencia e 37° da Republica.
ARTHUH

0.\

tH~5.

SILVA

104° ela InderenllEil~AllDI.~S.

João Lu i:. Alves.

DECRETO N. 16.768-

DE

3

DE .lA.~EIHO DE

1925

Providencia sob1·e o creação do lO(I01' de Goue1·narlo1' Militar
da Prisão Politica e sob1'e seu provimento
Prr~sidcnle da Hepublica dos Estatl(ls t"nidos tlo Bra~il:
Considerando que, pelo dccrel o n. I ü. GG1, de G de novembro de 1924. foram de.,ignadas as galerias superiores numeros nove e dez da Cas~ de Corrcc(ão, inteiramente independentes c separadas das galerias desfi nadas aos presos communs, para logar dr detenção privativa e provisoria de pesfiôas accusadas de crime:' politicos e que tiverem de soffrcr
es~a repressão;
Considerando que o Governo assim pruecden porque, :'i
vista das circumstancias especiacs em q1te sr~ encontra. não
dispunha de oulras prisões para ler r·m segurança o:-; presos
políticos;
Itesolve cn1 ar o cargo dr' Gov('rnadot· l\lililar do pavilhão
scparatlD, da ca~a de Corrrc(,'ão, dt>~tinado :í Pl'isão Pnlil ica c
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rwmenr para ''XL~reul-o o major Horrwro Maisonet I e, com as
altl'iiHti,_;üe:-: dalti decorrentes.
Ilio de Janeiro, 3 de jam~iro de 1925, 104° da I ndl'f>Clltkne ia e 37'' da Republica.
ARTHOR DA SILVA UEnN,\.HDES •

.loüo Luiz

DECII ETO :\'. 1G. 7()9 -

DE

7

Alvt~s.

DE .L\:\ mrro DE

J9'!:'>

Su~pende,

durante o exerC'icio de -1925, todas as obras publit.!as
que estilo sendo executadas, c dá outra$ providencias

O PrPsidt•nle da Rrpublira rins Estados llttid11s dP Brasil:
Cnnsidt·nmdo LJUI'·, não tendo sido Yotada a nuva lf'i da
receil a para o exL•t·ciciu de f925, ficou a admini~t t'a(:.ão p11hlica
privada de recursos que ella creava e que permittiriam, sem
perturbação do equilíbrio do orçamento, occorrer ás- despczas
com alguns dos melltoramcnlos que o progresso do paiz reclama;
Considerando que a situação do Thesouro, com cujas difficuldade" vem o actual Governo lutando, desde os primeiros
dias de sua exist(mcia, o obriga a extremo rigo1· 11a politica
rl"c cronomia Qtw lcm adoptado e, por conscguirtlf', a 11ão HÔnwnl<~ I't•duzir ao mínimo as despezas ordinat·ias, mas lambem
a adiar locJas a8 obras e serviços extraordinarios, .decreta:
Art, 1°. Ficam suspensas, durante o exerci cio financeiro
de 1925, todas as obras publicas que estão sendo cxl'cularlas
pelos di versos ministerios.
Art. 2°. Para aquellas .que são objecto de confraetos serão
cclel)J'ado!:l aecôrdos que prorog·uern os prazo:; d1~ sua l'Xl'CLH'ftO,
de modo a evitar rescisões onerosas.
·
Art. ;jo. IHevogarn-se as disposições em contrario.
n.io de Janeiro, 7 de janeiro de 19,25, 1 0·1° da Independencia e 37" da Republica.
An.THUR DA SILVA

BEil:\',\llDES.

A nnibal Freil'c da Ponscca.
Francisco Sá
Fe1onando Setembrúw de Carvalho.
Alexandrino Fm·ia de ,ilcncor
.loilv Luiz Alves.
Jtiyu.d Calmon du P in c A lmcida.
Josf5 fr'f'/ix Al1Jc.~ l'ac/u:cv,
o

o
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UJ~cnE'to N. 1G.7Gn A - m~

:-;

u1~

JANEllw IJE

1u2:>

Suspende, no dia W do corrente rnez, ern tudo o Estado de Sâo
Paulo, o estado de sitio estabelecido pelo decreto .ntUitcl·o
16.765, de ·I de ;janei1'u do corrente anno
O Presidente da HepulJlica dos Estados Unidos dP Brasil,
al.tnndendo a que devem realizar-se eleições no EsLado de
:...; . Paulo, nu dia 10 do corrente mez, resolve suspender nesse
dia c em todo o Estado de S. Paulo, o estado de sitio esla)Jelecido pelo decreto n. 16.765, de 1 de janeiro do 1~ot-renf.c
anuo.
llio de Janeiro, 8 de janeiro de 1925, 104" da ImlepenLlencia e 37" da Republica.
~\.R'l'HUR DA SILVA HEH.NAl\UEt;.

João Luiz Alves.

1

l'lwtta sem ef/Gito os decretos ns. 16.591, de 10 de setemln·t,
de 1921, e Hi.fii.1, de 19 de novembro dtJ mcsuw uww

U Pre:SiJt•rlle da. Hepublica dt)s Esladus Urtido~ do l~1·a:;il
: t'~olve l.urmu· sem effeito us decretos ns. 16.591. dn 10 de
'-dembru de 19.:! 1. que eOIJCede a .Fortuuato Hi..Jlcãt; on PllJprezu
que organizar, os fa.vore:' constantes do decreto 11. 12. !H/t. do
:;o de umrc.;o df' IH18, ~~ do decreto ·leg'isluliv:J n. L :!·í.ü, de G
do janeiro de 1U:!1. para o deseuvolvimenlo da industria siderurg·iea e metallurgica, I' u. 1G. ()73. de 19 de novembro d•~
HJ.21, que substi Lu e a clausula XV tlu referitlu deeretu numero 16. 501.
Hio dn .Tatwim, lO 1Je janeiro de tü?G, J0-1" da
deucia c 37" tla Hcrublica.
Arn·nun

lntlepen-

lJA ~ILVA JWBNAHUES.

Jfü;uel Calmun du Pin c Almeida.

J).10GllETO N. Hi.lit-

DE

13

DE .J.\;\;Ellln 111·:

l!J:!!í

..\ 11lofiza The British 1Ja11k o{ Sottlh A merir:rt, Lttl .. ,:om shi·~
'nn Loud1'es, o. aú1'h· ·t.WW filial uo c:idad,. r/t• J•f'lolos, Eslatiu do Rio Ummle do Sul

O Presideul.e da Republica dos EHladus Unidos do Bra'::iil,
llltendendo ao que requereu The il3ritish nuuk uf SouUt AIIIC-

AC'fOR

rica

Ltd .. com séde

no·

em
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Londres.

Inglaterr-a,

autorizado a

!'t,n~r,ionai' no Brasil, pelo decreto n. 9. 991, de 8 de janeir•.>
df· 191 fl, resolve conceder ao mesmo banco autoriza~ão par~t
abrir uma filial 1m cidade dp PPlotas, Esfado do Hio <l-J'anrln
de· Ru l.
Rio de .laueir.u. 13 de jaJJPir·u dP
pr•nrlPnr.ia I' 37" da Rcpublira.

l!J:!rí.

101"

Lia Tnde-

AnTuUH D.\ SILVA BERN.-\HOER.

J nnibal FrPiJ'P ria FnnsPca.

f)ECHRTO !\. 1(i. 772 -

llE

I :l

llE .1.\~I~Jno llE

·t fl:?:í

A hre tt.o .1/i·oisfrTitJ tla Jusfi~·a. e :YP(fof'ins lnfPritn·P.~ n rl'l'llifo
I'SJif'f'iol rir> () :.'JO!J$6ii, pm·a pa(fomento de 1'f'11rimPn/ns ao
}),·. llnrlolp/w f'/wpot. Pré1:m1t, rit·m·(Jião-rltmfista rio Ilnspi(·io Naf'ionnl de Aliwnndos. no peJ"iodn rir· 17 tlt• oaosfo rk
1!121 11 fi de tUJOsto do armo f'iudo

O PI'P:;;idPnlf' da Hepuhliea dos Esfado:o; Unidos do Brasil.
lendo c111Yido o Tribunal dl' Contas. na. eonl'onnidadP do arfigo 9:1 do r·ngulanwnto do Codigo de> Cnnfahilirlarlt> Puhlic·a.
I'PSOlYe, usando da. ~mf orização do cirer·pfo IPg-islatiYo nunwr·o 1. 851 A. dfl 5 dA srf.emhro dP 19.? L ahr·i t' ao Mini~f pr·io

.lustiç~t
P NAgoeios lnfrriorPs o Cl'Pdifo I'SfWI~ial dl'
ti :~109$677; para oeemTPJ' ao pag;anH'Itfo dos vPncimPnfns I'Ot'J'~'SPOIH.lenfns ao JH'I'iodo dP 17 de> agw.,fo de Jfl21 a 17 dP ago;;;to
du armo fjnrJo no eirurgião-denlist.a D1·.
Rodnlpho Chapof
P1·rynsf. rPil!l rgrarlo, pol' sentença judie ia ria. nn ean;-r• dn cil'llrgifin-d0nf i:.:fa do Hospicin Nacional dP AliPnndos 1•. posff't·ioJ·nwnte, apJ'O\'eifado rm idrnf.ico ear·gn do Col!Pgin PPrtr·o 11.

dn

H iu dr .lanniro, ·J 3 dt~ janPiJ'Il dP Hl?5. 10't" da fndPpPndenPia n ~-no da fll"'puhlira .
.Awrrnra DA RILVA HEHK\RDEf4 •

.!mio /.Juiz AlvP-s.

DECHRTO N. Jô. 77il -

DE

1::l

DE .lANETJHl DE

192fí

A ln•r• oo J/ ini."ilrTÍtJ tio .Justiça r• .YP(Jocios Inferiores u crPd'ilo
f>spe~ial rle 116 :.9,f0$.19.1, 1m1•a paoamwnto, em 1.921, dos
'l'untauens tfllf' c01npetem. aos no1•o.~ m.r>whros da .lnst iça Federal, na cm1(nrm-idndr> rios dP-rrf•/os
íl. 1.81/\ rle 1.'; tiP oonsto df' I!J21, (' 1,8(íf, t/p 2!) tlf' Sl'/1'1/1-

~npnrnnrmtos e

lu·u tlu

111 t' s 11111 11 IH/fi

( l Pr·P~irlf•IIIP
f onrlo

da ltl'publicn dns Esfados Unidns cf., Br·:hil
~'On~tli! nrln o Tr·ihunal dP Confas. nns t Prmn~ do nl'f. o::
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dn Regulamento do Codigo de Contabilidade Publica, e usando das autorizações. dos arts. 16, do decreto n. 4.848, de 13
de agosto de 1924, e 7o do decreto n. 4. 861, de 29 de setembro do mesmo anno. resolvn ab1·it· ao Ministorio da .Jnstic:a I'
Negocios Interiores o credito especial de H6 :940$393, para
nrtgamenfo, ep1 1924, dos vencimentos e Yantagens que competem aos novos membros rla Jnsfiea l~ederal, na conformidade dos citados decretos.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1925, 104° da Jndependencia e 97° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Vttiz Alves.

D'f1CRET0 N . 16 , 77 4 -

DE f 3 DE JANEIRO DE f 925

Ahre aà Ministeri(J da lust'(,ça e Negocias Interiores, por conta

rlo exe1•c·icio de 1924, creditas supplementares, na impol'trmcia total de 2. 295 :2150$, ás verbas ns. 5, 7. 6 e 8 do
ort. 2" da lei n. ~. 793. de 7 de .ianeiro de 1924. para occorrer ao paqatnemo de subsidio a .Senadores e Dermtarios
e de~pezas dr. inim·essões e rml,ficacões de debates do Senado Pederal e da Camara dos Deputados, du.rrmtc a 1l1'o'l'Ogq,cão, ,até 3 de novembro ultimo, da u.fl.~ão legislnfi?'ft
do Conoresso Nadonal, correspondente ao anno de 1!"12 't
O Presidente da Republica dos Est.ados Unidos do Brasil,

f emto ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do árt. 92 do
f~gÚ}amenfo approvarlo pPlo decreto n. 15. 7R3. de 8 dP noVPmbro de 1922. resolve. de accôrdo com a tabella B, annPxn
·:i lei n. 4, 793, de 7 de janeiro de 1924. abrir ao Ministerio da

f' Ncg-ocios Tnteriore~. nor ronf a rlo Px:Prcido de Ul''! L
cre<Iitos suppl~mentares, na importancia total de dous mil duzentos e noventa e cinco contos duzentos e cincoenta mil réis
(2.295:250$). sendo 488:250$' ·á verba n. 5 e 1.643:000$
á vPrba n. 7 do art.. 2° rla citada lei n. 4. 79·3. para atJendf'l'
ao na2amento de snb~idio atlS Senarlorcs c Dcnut::~.cfo~. duranff'
n prorogaçlio, até 3 de. novembro ultimo. da sessão legislat.ivn
rlo Congresso Nacional. correspondente ao anno proximo findo,
nn. •'onfnrmirlnrir rl0 rl(l('rf'fn lPg-islnfivn n. 1. RríO. de 30 d·•
nf!osto de 1924. e rle 72 :000$ r. 92 :000$. á~ éonsignacõPs
"Impressão e publ1cacão dos dehat.eR na Imprensa Nacinnal".
rcsnect.ivamente, das verbas ns. 6 e 8 do mesmo art. 2° da refr,rida lei, para occorrer ao pagamento das despezas dessa nnfnrl'?.~. rfnrante a mencionada prorogaçi'io.

.Tm:f in a

Rio de Janei~, 13 de janeiro de mil novecentos e vinf.P e
Pinr.n. rPnfi~Rimo qunrto rla Tnrlrppnrlrnrin f' fria-0~imo s0f imo
da RrrnllliCa,
:\R'l'TTTTR TIA ~TLVA 13ERNARTIER
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DECHETO N. 16.775 -

DE

13

DE JANEIRO DE

1925

Concede a Fortunato Bulcão ou empre::a que m·ganizm· os faVOJ'es constantes do decreto n. 12.9.14; de :w de mm·ço
de 1918, e do decreto legislativo, n. 4-246, de 6 de janeiro
de 1921, para o desenvolvimento da industria sidm·nrgica
e metallurg1'ca
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
lendo em vista o decreto n. 1~.\J44, de 30 de março de 1Ui8,
e o decreto legislativo n. 4. 246, de 6 de janeiro de 1921 e o
n. 1 do art. f o do decreto legislativo n. 4. 801, de 9 d~ janeiJ'n
de HH4, decreta:
.A1·t. 1o. Ficam concedidos u Fortunato Buleão nu cmpreza
quf' organizar os fav01·es constantes do decreto n. 12.944, de
30 de março de 1918, e do decreto legislatiYo n. 4. 2·~6, de 6
de .iancirfJ de 1921, para o desenvolvimento da indust.ria síderul'giea n mr.tallurg·ica, mediante ns segu intcs eondic)ÕP~:
1

O coneessionario on emprez~ q~1e organizar obriga-se:
a) a insfallar c manter em funccionamenfo 110 Estado de
Minas Gc>raes, município de Santa Barbara, 11m alto forno com
capacidade para producção diaria rle 30 toneladas de gusa,
no minirno. A installação póde ser ampliada. Pm qnalqn<'r
rpoca, podendo ~flr desf inarla I ambem á fabricação de aço ;
b) a con~truir no município de Santa Barbara ou 1w~ta
napif ai uma usina mrfallurgica eomprelwmlencfo fahricaçãc,
fi,~ fflJ'ro. ligas rlc mPfacs, refinação ~~ laminaçii.o O(~ aço c manipula(:fío dp seus prorlnctos. f!om a eapacidade de 20 tonrlada~
dinrias. no mínimo. empregando como mal eria prima o gusa
fahriendo na usina de que trata a alínea aj
c) a utilizar as escorias dos altos fornos na fabricação de~
eimento.

Il
Ao eoncessionario ou empreza que organizar serão concedir.los durante n prazo de vinte e cinco annos os seguintes
favorr.s:
1°. iscnrfío de impostos de importação e de taxa rlP ~~xpe
nirmfP para:
a) maehinismns. materiaes e materi3s primas rlestinados
á comdrucção, installação e ampliação das usinas sidr~rurgica
e mr-f.allurgiea P suas r.lependencias;
·
h) machinismos e mat:eriaes destinados :ís inst.allaçõe~
'para producção c transmissão de energia elf'etrica. cabos
aPJ'•''t•~ I' \·in:.; ff'l'T'Pn-; d" JH'QUPno pPrc1n·so nl'cr~:,ar·ins :w ahao:fpc imPnl o f' a w;;ina ~irh~r·urgica C' csroamcnl o de f-Wllf'
productm:
·
'
c:~ machinism0s c ma terias primas destinados ás usinas
d~ carbonização de madeira e utilização dos sub.-producto~:
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2°, isenção de todos os impostos federaes que porventura
incidirem sobre a ronstrucção, ampliacão e exploração das
u~inas sidernrgicas r, metallnrgiç~s P ~mas flepenrlenr,in~. fabricas e seus prorluctos;
.
3°, direito de desapropriação, nos termos da lei em vig·or,
pm·a os ff'TTf'llllS P }H'mfp!torias nPePssnr·ins :l eom;l rurção d:~
estradR ,. de fprro de pr,queno percurso. f'Sf.nvlas d~ rodagem,
cabos :Yreos P linhas df• f.ransmissãn dP ••rJPrgia hydr·n-1'1•·el rira., de ace()J•do (~nm os planos ·appr·oyadns pPio tlnyr•r·n•• "
que forem n.~cessarios á usina sidernrgica;
·
1°. fretes rf'duzidós, nas estraflas rle ferro e linha de navegação do Governo Federal, para rnachinismos, materias primas e materiaPs nPcessarios aos trabalhos ria usina siderurgica bem como para o transpor!.~ de seus prorJuctos P suh-produr-fos.

III
A isencão dP. direito~ de importação e de expediente, dn
que trata o n. 1, da clausula anterior, sómente srrá concedida si os machinismos, materiaes e mal,erias primas não fiYnrem similare~ no pai~. A red11cção de frefP, rle qne trata o
n. L da mP~ma clausula. ser:'t reguladn Nn ront.racto~ espPrines rom n~ est.rarlas dr ff'rro e linhns dP nnvegação não por!Pndo, em hypothese alguma, ser n frete inferior ao rustn
rral rlo transporte.

IV
O coneessionario ou emprPza que orgnni:r,nr obriga-sP:
a) a submetter préviamente ao exame f' approvação dn
ministro da Agricnltura. lndusf.ria e Cnmmercio todos os planos, especificações e orçamentos das installações e const.rncções qtH• tnnham de rf'alizar nos fPrmos deste decreto r a
franqm'ar aos fiscaes do Governo todas as suas dependPneias,
fornecendo-lhes quaesquer esclarecimentos pPdidos;
b) a recolher annualmente ao Thesouro Nacionai a qnof a
rl(' 12:000$ para as despezas de fiscalização;
(~) a apresentar ao Governo Federal. para exame e approvação, todos os planos de alterações suhstanciaes e processos·
novos a adoptar no desenvolvimento de suas usinas, os quaes
serão eonsiderados approvados para f odos os pffeitos si não
t~iYerem sido i,!llpugnados no prazo de no dias, a eontar da data
r1a apresent.aç.ao;
d) a empregar nos seus serviços pelo mAnos cincoenfa
por cent.os de operar ios brasileiros;
e) a manter nas suas usinas dez menores aprendizes e a
collocar em trabalhos att.inent.es os· mesmos até tres engenheiros diplomados pela Escola nr Minas dP Ouro Preto ou
que tiverPm o curso de engenharia inrlustrial da Escola Polyi.Prhnica, rle aecôrdo com a indica<:ão feita pPio ministro da
AgJ'irullura, Jndustria e Commf'rcio. duranf I' o prazo fl0 dnns
unnos (> rnm a gral ifieacão mrn~al minima dP :i00$000:
f) a fazr·r· sem projniw dos seus ~wn·iço~ e srmprr qnc
o Gcl\'crno julg·ar ronvenipnt.;' as expcriencias nrrPssat'ins par·a
a \·rrificação da posc:;ihilidadP dr aproYPilanwnlo rln rnalt·r·ia~
primali\ d@ paiz;
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o) a vender ao Governo Federal para as suas necessida-

fles. até 30 o/o rla prnduccão annual das usinas siderurgica e

rnrl rdlurgica a prr~;o inferior ao de idcntico nmtrrial imporlado OitF. aeet'e!'leido de imposl.os alfandegarios. taxa de expedientr> r> taxas do Cá.·es do Porto do Rio de Janeiro, sendo o
Yalnr da di ft't•rcn(.'a ohjecto de ajuste na occasifio da compra e
YPnda.

v
O Gm·erno obriga-se a eomprar :10 concessionario ou emprrza flUP m·:.mnizar, nos fermoR da claw;;ula VI. lPtfJra o. a
qnnnr iclnrlr> •-"~ I'PtTn, aco e outros prnrlucfos que th'I'J' dP a.!-lc;niJ'ÍI' ]1nra n ~upprimenfo de sua!'~ nect•ssidadcs. dPsdr 11\!t' a
nRina ou nffieina mctaiJm·g;ica produza arl ig·os idenlicos Pm
I ypo e qnalidarlc :íquelles de que o Governo· earrcn. em m;na
porção equivalente á quota pa:r:te que a producção da f'lmprrza
representar na producr:ão total de usinaR congcnPres insfril.ladas no paiz.
VI
O Governo auxiliará o df'senvolvimenfo da usina siderurgira rom;f ruindo pequenos ramaf\S rle rstrarlns dP ferro, uma
\'PZ lfllP ns ,inl~tte imliRpPnl"'.aYPis ao ahnRfPcimPnto 1111 nlPsnt'l
f' no Psrnamrnfo rlP Rf'llS prnrlnrtos.

vn
O Gnvrrno. srmprr. qne jnlgn~ r-cnvrnif'nfr. interpor.\
sons bon~ offirios para flllP o roncrssionario 011 rm]Weza qne
orp;anizat· obf:f\n'ha isenção ou reduccão de quae-squer impORtos nst.a-duarR f' municipaes que porventura incidam sobre
'-lla usina, officinas e rlependenrins. t~nfPgo dr maf!:'rias pr·imas r maf.eri:ws rlrst.inados no ftwccionamrnfo cJn.;; nwRma~
r rrspertivos pror1urtos.

VIII
O Governo fJOdPrá concPdPr' uf.iliznção dr fm·~~as hydraulicns dP SPll domínio para a rxplorru::ão e dr~Pnvolvimentn
rios st•rvif:os rln ronrPRsionario ou rmprPza. que nrganiMr,
rlesrfp fJIH' fnrs for<,:ns nfín srjam nn(•.rs~:al'ios an~ ~ervien;
f'r-df'll'fli'S,
-

IX
O GtWf'J'no podrní. f'l.ll qnalfllii'T' frrn,w. rflqnisilnr. po:·
de salvação publica ou em raso rJp guerra. ns

neCf~ssirlade

::sinns sir!Prm·gir-a r• !lJf'lfnllnr~ira, hrm r,omr•
rnnformirlndl' rom ns 1Pis t'll1 rigor.

~lf'llH'ia~, dt~

:õ~llrts

dPpP.Jt-

X
.Pol.ns i~frarçõrs das rlnns:l1as rl~' n,..,•snnfr ronrr~Rão. o
r.onrf'>SSJnnnrJn 011 NnprP?.n f]lH' m·g:••· ·. ·.1· ineol't'N·:í nas nmt-
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tas de um a cinco contos de réis, a ,iuizo do ministro da
Agricultura, Industria e Comrnercio, elevadas ao dobro no
(;afio de reincidcncia, devendo, anh's da as~ignatura do contracto, depositar a irnportancia de Gem contos de réis
( 100 :000$000), Pm dinheiro _ou em apoLre:; da divida public~
fr.deral, para garantia ·fio pagamento da,.. me:-;mas.

Xl
O concessionario ou empreza que organizar obriga-se. :1
iniciar as construcções dentro do pl'lZo de seis meze~. contados da data do registro do contraeto no Tribunal de Co:.l.as e terminal-as até 15 de novrn·,br(J. de ·J 926, sob pena de
~~aducidade, salvo caso de torca m~-:.ior, a juizo do Governo,
por simples decreto do Poder E-xecutivo, independente de
rwção ou inlerpellação judicial ou extrh-.judicial. Será tamhem declarada caduca a presente con~es.são si houver paralyz:v;ão dos serviços da usina siderurgica ou rnetallurgicr.
por noventa dias consecutivos, salvo força maior comprovad"·
a jnizo do Governo, ficando obrigado, aiém disso, o concesHionario ou empreza que organizar, em qualquer dos casos
6e caducidade, a restituir ao Governo o valor de todas -aa
isenções de taxas e impostos concedidas nos termos deste
decreto e á perda da caucão de que trata a ~lausula X.
XII
O concessionar:o ou empreza que organizar, no caso de
pretender os ernp:'estimos Je que trata o da reto 12. 9H, de
i!O de março de HH8, para a installai:ãO ou ampliação da
nsina siderurgira. dP.verá apresentar ao Governo os tituloro,
de propriedade dos terreno~. jazidas de ferro, florestas e
flllédas de agua que possuir c destinado~ ás installações e ao
fornecimento de combustível, minerios e energia hydro-electrica á referida usina. afim de que sejam avaliados nos
lermo~ do art. 5° do citado decreto n. 1.2. 9H e para os e ffeitos do § to do art. 3° do mesmo decreto.

XIV
Nos casos de duvida na interpreta-:ão do respectivo ~on.
fr&do, será ella resolvida por arbitragem, i;sco~hendo cada
umn das partes dentro do prazo de sete dias, o seu arbitre·
A e~ff>-~. entre si, um outro, que servir& de d~se~npafac!or
quando niio houver accôrdo entre elles. sendo o sen laudo
arcrifo c cor.siderado definitivo por ambas as partes.

XV
O rnncessinnario é obrigario de acr~rdo com o dispost.J
no arf.. JO do decreto n. 12.944. a manter em cultivo as
flnr·r~l :F ne,~e.ssarias ao supprimento dr> carvão de madeira
dP QIH' precisar a usina de alto forno do Estado de Minas
sendo aç; r;espectiyas Grcas fixadas pelo MintRterio da Agri~
cultura.

AC:TOS
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XVI
O prrsrnfr derreto firartí srm rffrito si dr,r~tn.) do pr~z!'l
rlo 30 dia~. a '-'<mtar de sua t•nhlic-ação no Dzarw Of{tcw.l,
não tiver o concessionario assignado o respectivo contract.o
no l\1 irdsf PJ'io da AgrirnltnrrL Inr1nstriH e Commercio.

xvn
O Fôro Federal desta capital será o competente par·•'
todas aA acçõr.s que se fundarem em direitos e obrigaçõr·.-;
reRlllfnnfe~ na presf'nfe conressãn.
Bio fl, .•Tnneirfl, 13 de janriro rle ·n·;?:í, 10:1'' la Tndt•prn. denria o 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES

Mi(JtJ.r'l (.,1/mon rln Pin r> AtmPido.

FP.(;!llF,TO N. 16' 77 !5 1

DE

13

DE .TANETRO DFl

1025

Rectificação
Na p11hlicn0ão feita no Diario Official, de 18 do cor·renlf~.
a pago~;. 1 . 937 P segnint.o. onde se lê na ·l o• linha, de 1914, decrefa: leia-s~: de Hl24, decreta; onde se lê, na 3• condição, 2° periorlo -- 2n linha - om r.onlrncto~ c~pecies. }Pia-se: em
rontraf'tn..; Pspr<'irte~.

DF:CHR'l'O N. 16. 776 -

nE

16

DE .r ANF:mo ng

I fl2rl

r:onr·r•dc o P1·oncis 1Vnlfet llime, I..niz llibt?i1·o Pinto e Li-·
lwnio dfl llocha l'az nu f'mprezn qw· m·annizm·cm os fam/J'rs r~rmslaufr.~; rlos n.rfR. 60, 7" e 8" do derreto 1). 12.9-f-1,
tlr>
dt~ rnarr.n rle 1918, e do dec1•eto. leaislativn n. -1.248,
de 6 de .ionl'irn dr> 1.921, prrra o dPsem,nh,imnnfn do indu...: ..

:w

frio Ridt?J'W'(firo

O

PeP~irhmte

P

mr>trr1lura;ra

rla Repuhlica

rlo~

Estados

Unido~

do Brasil.

fpncfn Pm vi~fa o rlr,errf.o n. ·12.944. de ::lO de março de 1!HR.

f~ o r!Prl'Pio lr~ic;;lnfivo n . .1.216. de (i de jam~iro rle 1921. P. o
n. T do art. 1° no rleerp,fo le~rislativn n. tLR01. rlr 9 rlP
.ian"iJ'O d;' 1021. rlrerP.ta:
.\ri.. I o. Fir,am conr.edirlo~ a Fran(~i~ WaHer Hime. Luiz
Ribeiro Pinto n Lihanio dn Rocha Vaz on PmprPza qne orga-nizarrm os favores constantes dos nrf~. 6°, 7o e 8° do deereto n. 12.944, de 30 rlr março rle 191 R. e do rlPrrefo legi~:...
Jnt.h·n n. 'r. ?Mi. rle f) _rfp .lnnPiro nP. 192 t. parn n r1Pc;;envn1vi ~
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mento da industria
:;;eguinles conrtir,ões:

~ider·nrgica

r mefallm·g·ir.n. mrdianfl' as

I

Os eoncessionarios nu r>mpreza qne. org·anizarNn nlwig'am-se:
ft) a installae no nnmieipio de Villa Nova df• Lima. Estadn
, fp 'Ti nas Geraf's, altos fornos para a fabricação de ferro gnza.
t·om nma prortucção diaria de 25 t.onelartas, no mínimo;
b) a montar. no município de Villa NoYa dn Lima ou Hll
Disll'iefn Ff'fleral. usinas pam a fabricação dr frrro ~~ aeo.
P~lamparia a frio e quentP P manipulação dos prndnetos dP
.snas usinas c rabrjea.s e trens de laminação. para uma .prodncf:ão d in ria flf' 20 fonPladas, no minimn. f'mpregandn r.omn
materia prima n guza l'ahrieado na nsí11a dP qtH' trata a
alinf'a a;
c) a utilizar as escorias dos altos fornos na fnhrira~ão •h'
rimrnfo.
II

Aos concPssionarios ou emprcza qur nJ·ganizarPm SPrfín
r·mwrrlirlos os sPgnintf's favores:
tól, isni1ção dr impostos de imp•)t'Laf:i'"tn í' ''"PPdir•nlt'. dtt-·
t·anf r o prazo de 2rl annos, .para:
o) maehinismos, matr'rias primas P materi:v•s que forem
destinados (t construeção, installação r ampliacf:ío dP snas
usinas f' fabricas destinadas á producção f]p, ferro guz:J, aço l'
ligas, e :i laminação P manipulação de seus proctuct.os;
b) machinismos ·e materiaes drst.inados ú usina de t•at·h_on izacfío de madeiras e utilização dos suh-productos;
r) machinismos e materiaes destinados
á geração e
transmissão dP energ·ia hydro-electrica. indispensavf'l an
funr.cionamrnto ôas usinas P- installações necf'ssarias ao dPsonvolvimento das usinas e suas dependoneias;
d) maehinismos e mat.eriaes para as pesqnizas P rxplol'ação de pedrrira de construc(,'ão. material refraet.a1·io. min1~
rios e combustíveis nPePssarins aos srrviros das nsinas r stms
flpprndencia~;
·
P.) machinismos r materiaes destinados :l consl!·urçã(l,
I'OilSf'I'V~ÇãO C fnnrcionamenfo das estradas de Íf'l'I'(I r]c pnqueno pPrcurso, estradas de rodagem, cahos aereos f' ontT·os
mf'ios rte t.ran~portes nPcessarios ao ahasff'eimento rlf' suas
usinas e escoamento de seus productos;
f) machinis!llOS 0 maferiaes necessarios á consf rtwçfío I'
ampliação da fabrira dr f'.imento;
2°, is(•nção. durante o prazo dP 25 armos. dr fndm-: ns impostos fPdrraes quf~ porv1:ntura incidirPm solwP a f\ons! t'Uf'f:fío.
ampliação P rxplora1:fío dns nsinns " Sllas df'JW!Hlr'nrias. t'alwiPas 0 seus prorlnefos;
:l". direito de desapropriação. nos I ermos da lPg-i:;;lnr,fíf,
0rn Yigor. para os f.errPnos e hemfeiloria~ ner.Pssa t·in~ :'i~
ronsf J'lli'ÇÕrs d0 estradas d(' ferro de pcqlll~nn pPJ'I'lli'So, !'SI r·arlas de rodagem. eahos af'l'í'OS P linhas dP f t'ansmi.;;~fíu df'
rn~rgia hydrn-Plectrica. rlr acci\rdo com os planos apprnyadn~
JWlo Gnvrrno (' que forPm nerrssarins :í. nsinn sirlrt•nt•gil'a:

1J
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·1". frdi~S reduzidos, duraulo u pt·azu
~~~Lradat1 dt~ L'erro e linhas rle naYegac,:ão do

de 25 atuws,

lliHi

cioverno Fnderal.

o lr'llh(H)J'It~ d1~ waclliui~ntus, malet·ias primas P llHJ.I.PI'ial~:-. Jlf!l~•·ssul'iu:-; aos l.mballws da u:-;ina siderurg·ica. 111!111 conto

pm·a

pa t·a o tran"porte de seus prorluclos.

III
Us I'IIIH.:e:';:;ional'ios ou t'lll(ll'eza que Ol'ganizar•'lll niH'Ígaru-SI':
a} rt ~ubmdter JH't;\.iUitH'lll •; ao rxame e. app!'ov.u)ío do

lllinist1·o da Agricultura, Industria e C~rnmerc1~ todos os planos, especificações e orçamentos das mstallaçoes e construec.:ões que tenham de realizar nos termos deste decreto ~ a.
franqueat· aos fiseaes do Governo t?das as suas. dependenc1as,
forneecndo-llws quaesquer esclaree1mentos pedidos;
b) a manter nas suas usinas dez menores aprendizes c a
eollocar Plll 1rabalhos attinentes aos mesmos tres engenheiro"
divlumadu~ pela Escola de Minas de Ouro Preto, ou que tiverem o eut·so de engenharia industrial da Escola Polyt.eehnica. de accôrdo com a indicação feita pelo ministro da
Agrieult.ura, Industria c Commercio, durante o prazo de dous
annos c eom gl'atifieação mensal minima de 500$000;
c) a recolher annualmente ao Thesouro Nacional a quo f a
de 12:000$ para as úespezas de fiscalização;
d) a empregar nos seus servi(:.os pelo menus cineoenta pnl'
t~Pnl o li e uperarios brasileiros;
'') a fazer, sem prejuízo dos seus servi~;.os r· sempre qun
o Governo julgue conveniente, as experiencias nccessaria~
para a verificação da possibilidade de aproveitamento de Illalr,rias primas do paiz;
f) a •lar preferencia, em igualdade ele condições. aü t\ukc
de earvão nacional, sempre que tiver de emjJJ.'t'gar t~ok1! JJWf allurgico;
u) a maul el' em cultivo as fio rés Las ueeessarias ao :;uvprim1~11f o J.'egular do carvão de madeira de que precisarem, sendo
as respf'ctiYas áreas estabelecidas de accôl'(lo con1 r .\Jiuislerin
da ,\gTil~ulfm·a. Industria e Commercio;
h) a apresentar ao G~ve1·no, para. exame P a}JJH'ova•.;ão,
l.odos os 11lanos de alteraçoes substanCiaeH e pl'Ocessos novos
a ad~Jptar no desenvolvimento de suas usinas, os quaes serão
eonsHJerados approvados para todos os effeitos si não tiverem
:;ido ilgpugnados no prazo de ()O dias, a contar da data de a}H'f'sentaçao;
i) a vender .ao Gov:erno Federal até 30 o/o da producção
auuual de malet'Ial de terro e aço fabricado nas suas m5ina:-;
a PJ'ec.:o inferior ao identico importado CIF accrescido dos irnpostos alfandegarios, taxa de rxpediente e taxas do Cáes do
Porto do Rio de Janeiro.

IV
.\ isl~ll~:ãu tJe direitos de impor·ta~,;ã.o e exvedienfe ue I{Uf~
frl~Lf~: o n. 1 da ~lausula li sómenLe será concedida si os maclnmsmos, mater~aes e materias primas não tiverem similare~
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uo paiz. A reducção de frete de que trata o n. 4 da mesma
clausula será regulada em contractos especiaes com as estradas de ferro e linhas de navegação, não podendo, em hypothese alguma, ser o frete inferior P,P custo real do transporte.

v
O Gover·no obriga-se a comprar aos eoncessionarios ou á
ernpreza que organizarem, nas condições de que trata a alinea 'i da clausula III, a quantidade de ferro e aço, que tiver
de adquirir para o supprimento de suas necessidades, desde
que as suas usinas e officinas produzam artigos identicos om
lypo e qualidade áquelles de que o Governo precise, em uma
porção equivalente á quota parte que sua producção representar na producção total das usinas e officinas congeneres
installadas no paiz.

VI
O Governo auxiliará o desenvolvimeuto das usinas
construindo pequenos ramaes de estradas de feno, urna vez
que julgue indispensaveis ao abastecimento das mesmas e ao
escoamento dos seus productos.

VII
O Governo, sempre que julgar conveniente, interporá seus
Lons officios para que os concessionarios oJJtenham isenção
de quaesquer impostos estaduaes ou municipaes que porven1ura incidam sobre suas usinas e dependencias, f rafcgo de
materias primas e materiaes, destinados ao fornecimento das
mesmas e respectivos productos.

VIII
O Governo poderá conceder utilização de forças hydraulicas de seu dominio para a explorarão e o desenvolvimento
1las usinas, desde que tacs forças não Sf'jUlll neep::-;~arias aos
serviços federaes.

IX
O. Governo i)Ode;á, em. qualquer t.empo, t·cl{uisifar, poe
necessidade de salvaçao pubhca, ou em caso de guerra, as usinas e dependencias da empreza, de conformidade com as leis
em vigor.
X

.A falta de cumpri.ment~ de qualquer dns obl'igaçõcs asHun~tdas .Pelos concesswnarws ou empreza que m·ganizarem
~era pu.ruda com multa de 1 :000$ a G:ooo~. n juizo do minislro
da ,\grwultura, Industria e Commercio elevada ao dobro nos

r:~..:'-'S de reincidencia, devendo, antes da assig·nalura do 'con-

lra ·'o, depositar a import.ancia de 100:000$ em dinheiro ou

e.r~1 apolices da divida publica federal, para' garantia do Da-

gamento das mesmas.
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xr
o~ eorwessionarios ou empl'eza que organizarem obrigamse a iniciae as const.rucções e installações dentro do prazo de
seis mezes contados da data da assignatura do contracto e terminal-as até 15 de novembro de 1926, sob pena de caducidade,
salvo caso de força maior, a juizo do Governo, e independente
de ac(.;~iio ou interpellação judicial ou extrajudicial. Será tarnhern tlcclarada caduca a presente concessfio si houver paralysação dos serviços das usinas ou officinas por noventa dias
consecutivos, salvo força maior comprovada, a juizo do Governo, ficando obrigados, em qualquer dos casos de caducidade, os concessionarios a restituir ao Governo o valor de todas as isenções de taxas e impostos concedidas em· virtude
deste flecreto e á perda da caução de que trat.a a clausula X.

XII
Nus easos de duvida na interpretação do respectivo contracf o. será e lia resolvida por arbitragem, escolhendo cada
uma das partes dentro do prazo de sete dias, o seu arbitro, e
estes, entre si, üm outro que servirá de desernpatador quando
não houver accôrdo entre os primeiros, sendo o seu laudo
accei I o c eonsiderado definitivo por ambas as partes.

XIII
O presente decreto ficará sem effeito si dentro do prazo
de 30 dias, a contar de su~· publicação no Diario Official, não
tiverem os concessionarios assignado o respectivo conl nwto
no 1\linisterio da Agricultura, Industria e Gomrnercio.

XIV
O fôro federal desta Capital será o eompetente paea todas
as acções que se fundarem em direitos e obrigações resultantes da presente concessão.
·

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1925, 104° da Independencia c 37o da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERN.\HDES.

Miguel Calmon riu

Pin e Afmeida.

f'ol/1'''"1' rt/llnJ'Í.:w:ão ti sor.:iedad~ ri.IHIJI!/1./tl 'l'nlnsot>t'llllir· 'J',·otl.
i 1111 Cum Pf1111/ ]Jr1ra {nnccim''''' tlrl.
Jl 11 h! i t'ti.

ne

11 Pr(•sidnntc da Republica dm;,}~sl.ado~ OnidtL.; do Bl'Unif.
tttfPildPm!P ~u1 que requereu a :3ociedade a11ot•ymu 'l't'éli1'30ceani,l
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'fl'at.ling Company. com séde em. Amsterdam, Paizcs llaixos, ~
devidamente representada, decreta:
Ar Ligo unico. E' concedida autorização <:i societ~adc anonyma Transoccanic Tra(iing Company para fuuccwnar na
·nepublica com os estatutos que ap~esentou e mc~i~.nte a::;
clausulas que a este acomi-::..nham, ass1gnada~ pelo mm1~tru d•J
Bstado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commeroiu, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidade::;
exigidas pela legislação em vigor.
lUo de Janeiro, 13 de janeiro de 1925, :104'" da Indepeudcncia e 37" da Republica.
AR11HUll OA SILVA DKHNAUIJES.

Miguel Calrrwn du Pin c Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto

11.

16.777, desta data

I

.\ sociedaue auonyma "Transoceanic T1·ading Cumpany" é
obrigada a ter um reprcsenlante geral uo llrasil. cun1 pleuos
e illimilatlos voderes par3 tratar e defiuitivamenLe resolver
us questoes que se suscitarem, quer com o Governo. quer com
lJarticulares, podendo ser demandado c receber ciLação inicial
vela companhia.
li

Todos us acLu:; que praUcar nu Dmsil ficarãt' sujeitos uni"'"
eawenle ás respectivas lei:; e regulamento~ e ú jurh;dicc;ão lh~
:-;eus trilmnaes judiciaeios ou administrativos. sem que, em
I empo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepçãu, fundada em seus estatutos, cujas dispo~ições não
poderão servir de baso para qualquer reclamação cuncer·rwule
ti execução das obr·as ou serviços a que elles se referem.
III

.F'iea devendente de <!nlorização do Goveruo qualquer allei'ação que a eompauhia tenha de fazer nus rcspedivos esfatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funeciunar ua Hcpublica si infringir esta clausula.

IV
Pica entemliuo ~.tUe a autorização é daua sem prejuízo do
de achar-se a companhia sujeita ás disposições de
direilo que regem a~ ::;odedad:es anonymas.
priw~ipio
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v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$) a cinw contos de réis (f) :000$) e,
no caso de reincidencia, com a cassaçã.o da autorização concedida pelo decrcf o em virtude do qual lJaixam as presente3
clausulas.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1925. clu fJin c Almeida.

DECHETO N. 1H.77H-

))J<:

t:~

llliguel Calmon

DE .JANEIHO llE

1925

Concede rí "Sociedade Anonyma Grarules Moinhos do Sul"
antm·ização para (unccirmm· '~ app1·ova os J'espcctivos estatutos
O Presidenf e da Rr. publica dos Esf anos Unidos rdo Brasil,
aHendendo ao que requer·eu a Sociedade Anonyma Grandes
Moinhos do Sul, com séde em Porto Alegre, Estªldo do Rio
Grande do Sul, e devidamente representada, decreta:
Art.igo uni co. E' concedida á Sociedade Anonyma Grandes Moinhos do Sul autorização para funooionar e ficam approvados oa estatutos que apresentou, obrigada, porém, a
nwsma srwif'dadc a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pPla legislação em vigor.

Hio de Janeiro, 13 de janeiro de 1!J25, 10·1" da Inrdependencia e .:no da Ra:publica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e A.lme1:da.

VECllh:TO N. 1G.779 -

lll<~

13

lJE J.\NJmlo ut<: HJ~5

Concede olftm·ÍI:açãu á sor:ü:da.dP mwnunw Cabaiiax y Rstan·cias "La Victu.ria Li-mitada''

JHll'a

j'nnccioJilll'

na Repu-

úlica

O Pr<•sidenle da ltrpuhlka dos li3:::d.ados Unidos do :lh:m;il,
altr•JJrlf•Jlúo ao que requr•t·eu a so<~ierladn anonyum C:aiJaii.as y
Estan('ias ''La Vktoria Limifada" eorn sr~df' <~Hl l\lonfevidét.
Hr'JHIJdira do Uruguay, C' dnvidaJJlr>IJiu rnpl'f'Sf'llfada. dPl'rPiu:
A !'figo uni<'l'. Ji~/ eonendida anfor·izar;íio ;í srw.iNiadf' anol'ynm CahaiiaH y Ji~sfaneiaH "La Vieforia Limifarla" pat\l.
ftHH'<~ional' na Bnpuhliea 1\0lll os e~f àtul.os que UJH'<!Srmtou n
medianlt• as elausulas que a este aeompanham, asHiguarlaH
pelo m i nü;l ru do Estado dos Negueios da Agricultura, IndusLeis de 1!125- Voi. li

2
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tria e Commereio, fieando a mesma sociedade obr_igada a
cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
IRio de .Janeiro, t3 de janeiro de
dencla e 37o da Republica.
An.THUll. DA

lü~5,
SiLVA

10 í 0 da IndcpenBEHNABDES.

Jliottel Calmon dtt Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.779, desta data
I
A Hoeiedaue anunyma Cahaíia·s y E~l,ancias "La Vieloria
Limi ladP." é obrigadp. a ter um representante geral no Brasil,
com l)hmos c illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o
Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e
rceebor éitaciio hlicial poll\ companhia.

11
Todos o·s actns que praticar no Brasil fieariio sujeitos
tllliçamente .ás rcspoctivaR leis e regulamentos f' á jtn·isdiec;ão
do $CUS tribunars judieiaríos ou adminístrativos, sem que,
em tempo algum, possa a referida companhia reelamar qualquer excepç.ão, fundada em seus estatutos, cujas disposições
niio poderão servir de base para qualquer re_olo.mação concernente 1á execução das •obras ou serviços a que ellcs se
referem.
·

IR
Fica dependente de autorização do Governo qualquer al··
que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatu tos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
ncpublica se infTingir esta clausula.

te ração

IV
.t•'ica entendido que a autorização é dada sem prejui.Zl)
do principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições
de direito que regem as sociedades anonymas.

v
A iüfraeçüo do ttualqunr das clausulas pal'a a qual não

~~~kia r.onunina1ip. juma esveeial 6l'rá punida com a multa de

llul l'ontu .dn r1íis ( 1 :000$) a einco contos do réis (5 :000$) e,
uo caso de reincidcncia, eom u cassação da autorizaeiio con-
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cedida pelo decreto em virtude do qual baixam as pre~entes
clausulas.
IRio de Janeiro, i3 de janeiro de 1925. - Miguel Calmo'll
llu .Pin e Almeida..

DECRETO N. 16.780 -

DE

13

1925

DE JANEIRO DE

Concede á Sociedade Anonyma Leon Israel Company, autorização para funecionar e approva os respectivos estatutos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao ~ue requereu a "Sociedade Anonyma Leon
Israel Company ', com séde na cidade de Santos, Estado de
São Paulo, e devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida autorização á Sociedade Anonyma Leon Israel Company, autorização para funccionar, ficando approvados os estatutos que apresentou, obrigada,
porém, a mesma sociedade a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1925. 10-1° da Indepeu.dencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.781- NÃO

DEORETO N. 16.782 -

DE

13

FOI PUBLICADO

DE JANEIRO DE

1925

Approva as resoluções da quarta assembléa geral ordinaria da
companhia de seguros El Feni:r: Sud Americano, com séde
em Buenos Aires, Republica Argentina, na parte relativa
á 1'e{orma dos seus estatutos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu a companhia El Fenix Sud Americano, com séde em Buenos Aires, Republica Argentina. autorizada a funccionar no Brasil pelo decreto n. 14.945, de 15
de agosto de 1921, resolve approvar as resoluçõe~ da quarta
assembléa geral ordinaria, realizada a 20 de dezembro de
1923, na parte relativa ás alterações feitas nos .~eus estatutos,
continuando a companhia sujeita á observancia integral dai
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leis e regulamentos vigentes ou dds que vierem a ser adoptados sobre o· objecto das operações autorizadas.
Rio de Janeiro. 13 de janeiro de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
A.RTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

Annibai Freú·e da Fonseca.

DECRETO N. 16.782 A -

DE

13

DE JANEIRO DE

19.2:-1

Estabelece o concurso da União para a diffusão do ensino primario, organiza o
Departamento Nacional do Ensino, reforma o ensino secundario e o superior e
dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, usando da autorização constante dó art. 4° da lei
n. 4.911, de 12 de janeiro de 1925, e da attribuição,
que lhe confere o art. 48, n. I, da Constituição Federal,
decreta:
CAPITULO I
Do Departamento Nacional do Ensino

Art. 1°. Fica creado o Departamento Nacional do
Ensino; 'directamente subordinado ao Ministerio da Justiça
e Negocios Interiores.
Art. 2°. O Departamento terá a seu cargo os assumptos, qüe se refiram ao ensino, nos termos deste regulamento, assim como · o estudo e a applicação dos
meios tendentes á diffusão e ao progresso das sciencias,
letras e artes no paiz.
Art. 3°. O Departamento terá um Directot Geral, que
será tambem Presidente do Conselho Nacional do Ensino e
poderá exercer as funcções de Reitor da Universidade do
Rio de janeiro, f?e fôr professor cathedratico de curso de
ensino superior· e fôr designado pelo Governo para tal fim.
§ to. O Director OeraJ será de livre escolha do Pre ...
sidente- da Republica, entre pessõas de notavel compe..
tencia no ensino.
§ 2°. Ao Director Geral serão subordinados, immediatamente, todos os directorés de institutos de ensino e
reitores de Universidades .
. § 3°. O Director Geral será substituido nos seus impedimentos pelo. director de um dos Institutos Universitarios,
designado pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
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§ 4°. O cargo de Director Geral é incompatível com
o exercicio de qualquer outra funcção publica, federal,
. .
estadual ou municipal.
Art. 4°. Os serviços a cargo do Departamento são
distribui dos por duas secções:
1a) a do expediente e contabilidade;
2a) a do ensino.
Art. 5°. O pessoal da Directoria do Departamento
é o seguinte:
2 directores de secção ;
2 1os officiaes ;
3 2°5 officiaes ;
5 3°5 officiaes;
1 cartographo;
2 dactylographos;
1 porteiro;
1 ajudante de porteiro;
1 continuo;
1 correio;
3 serventes.
§ 1o. A nomeação dos funccionarios será feita na
fórma do regulamento da Secretaria de Estado da justiça e
Negocios Interiores, que será tambem applicado quanto
a demissões, promoções, aposentadorias, penalidades e
vantagens dos funccionarios.
§ 2°. Para este. effeito serão consolidados no regimento interno do Departamento os preceitos daquelle
regulamento, que forem applicaveis.
Art. 6°. Ao Director Geral do Departamento Nacional
do Ensino compete:
a) dirigir todos os serviços do Departamento, despachando os papeis de . sua alçada e encamitihando ao
Ministro .da justiça e Negocios Interiores, devidamente
autuados e informados, os demais processos ;
. b) presidir as se.ssões do Conselho Nacional do En~
.sino e as das suas tres secçtJes;
c) convocar extraordinariamente o Conselho Nacional
do Ensino e as suas secções;
· d) dar conhecimento ao Governo das resoluções do
Conselho e das suas secÇões;
e) prover interinamente os cargos vagos de vice-director dos institutos de ensino, bem como, nas mesmas
condições, os do magisterio e da administração nos institutos de ensino secundaria, quando estes estiverem sob
direcção interina;
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f) suspender, até ttovetda di às, •os futtccfonarit?s de
t1omeação superior a propôr ao Mtnlstro da justiça e
Neocios Interiores pena ~1aior ou exoneração dos mesmos;
e suspertdet e demittir os de sua nomea~ão;
g) concder licença, até ttirttà dias 1 aos furtcciot1àrlos
·
do Departamento ;
h) autorizar a lavratura de contractos para os for- .
necimentos geraes ás repartições dependentes do Departamento, e bem assim os que se referirem a fornecimentos
especiaes, obras, concertos e encommendas, observadas
as disposições do Regulamento Geral de Contabilidade;
i) superintender os serviços administrativos de todas
as repartições dependentes ;
j) inspeccionar o serviço a cargo do Departamento e
dos institutos ou repartições ao mesmo subordinados e
determinar as providencias, que julgar necessarias;
k) submetter ao Ministro da justiça e Negocios Interiores os casos omissos neste decreto, providenciando na
conformidade das instrucções, a que se refere o art. 280;
l) propô r e remover os inspectores, de accôrdo com
as conveniericias do ensino;
m) exeréer as demais attribuições, que lhe são confeidas neste regulamento e no regimento interno.
A.-t. 7°. A Secção do Expediente, que terá a seu
cargo o archivo e o serviço de portaria, além de receber e
encaminhar todos os papeis e de os submetter; depois de
infot·mados; ao despácho do Director Geral, cabe: .
I. Organizar a conespondencia official do Director
Geral do Departamento, lavrando os officios e outros
actos relativos á communicação das deliberações tomadas
·
pelas autoridades superiores;
IL ~reparat t,odo o expediente relativo a nomeaçoes,
promoções, cornmissões, licenças, transferencias, jubf1a...
ções, aposentàdoflas, suspensão e exoneração de fttnccionarios;
111. Lavrar os termos de posse do pessoal do Departamento e do que delle dependa directainente;
Iy. 1 Organizar o assentamehto dos funccionai"ios do
Departametito. e dos itistltutos delle dependentes, o Almanaque respectivo e o Annuario do Departamento, contendo
todos os seus actos e decisões, bem como as cto Governo
sobre ensino e as do Conselho Nacional do Ensino·
'
V. Escripturar em devida ordem o protocoll~ c:reral
dos papeis, que entrarem no Departamento;
~
VI. Preparar as exposições e relatorios, qtte tcn h:1m
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de ser apresentados ao Governo e ao Conselho Nacional
do Bnsino; ·
.
.
. •
. .yn. Preparar editaes, declarações e outras pubhcações
offictaes do Departatnettto;
VIII. Provêr á otganlzação systematica e direcç~o do
Atchivo;
IX. Fiscalizar o serviço a cargo da portaria e o livro
de portto da teparti~ãó:
.
X. Organizar, para ser apresentado ao Ministr_á da
Justiça e Negoctos lrtterlores pelo Directot Oeral, o pro)ecto
de orçamento das dêspesàs annuaes do Departamento,
com as respectivas tabellas explicativas, afim de set incótpotado. á pró posta de orçamento do Ministerio;
XI. Fazer a clàsstficaÇão de todas as despesas effectttadas e autorizadas, segtn1do sua naturezá, e esctiptural-as
con\tenientemente;
Xll. Fazer o exáme e processo de tódas as contas e
folhas de pagamento da repártiÇão;
XIII. Arrecadar e escripturar as rendas do Departamento,
depositando-as em utrt banco, de âccôrdo com as instrucções
do Director Geral, e levantando, mensal"mente, um balancete
demonstrativo:
Paragrapho unico. A Thesouraria do Collegio Pedro 11,
annexada á secção de Expediente e Contabilidade do
Departamento, fica immediatamente subordinada a esta;
por cujo irttermedio o Director Getal transmittirá suas
ordens e instrucções sobte o serviço a seu cargo.
Art. 8°. A' Secção do Ensino cabe o estudo de todos os
assumptos peculiares aos estabelecimentos federaes de
ensino superior e secundaria e aos a estes equiparados,
ás escolas e estabelecimentos de ensino scientifico, litte ...
rario, àrtistico e profissional, subordinados ao Ministerio da
Justiça e Negocios Interiores, subvencionados, mantidos, ou
fiscalizados pela União, e aos institutos de ensino primario
por esta sttbvertcionados, assim como a fiscalização dos
estabelecimentos de ensino particular, como fôr regulada.
Art. 9°. A Secção do Ensino terá a seu cargo a Bibliotheca do Departamento e o serviço de permutas internacionaes de publicações.
Art. 10. A renda especial do Departamento continuará
a ser a renda actual do Conselho Superior do Ensino,
cottstitttida:
a) pelo total das taxas estabelecidas para. certidões
dé exames prestàdos p~tante as juntas examinadoras, noineadéls para os collegios e gyn1t1asios, cttte as obtivet·em;
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b) pelo producto das taxas estabelecidas para assignatura dos diplomas conferidos pelos estabelecimentos
de ensino federaes ou equiparados ;
c) pelo producto das taxas estabelecidas para quaesquer certidões passadas pelo Departamento;
d) pela .quota de 10 °/o deduzida da contribuição
annual dos institutos de ensino equiparados;
e) pela taxa estabelecida pela inscripção no registro
de professores ;
f) pelos donativos feitos ao Departamento e quaesquer outras importancias a elle destinadas e que terão
a applicação estabelecida pelos doadores.
Art. 11. A Secção do Ensino organizará a estatistica
do ensino, comprehendendo o ensino primario subvencionado, o profissional, o artístico, o secundaria e o superior, subordinados ao Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores, .assim como os estabelecimentos particulares
de ensino primario, secundaria e superior.
CAPITULO 11

Do Conselho Nacional do Ensino
Art. 12. Fica supprimido o actual Conselho Superior
do Ensino e creado o Conselho Nacional do Ensino, ao
qual competirá discutir, propôr e emittir opinião. sobre as
questões, que forem submettidas á sua consideração sobre
ensino publico, pelo Governo, pelo Presidente do Conselho
ou por qualquer dos seus membros.
Paragrapho unico. Servirá de secretario do Conselho
o director da Secção do Expediente do Departamento, que
será substituído, nos seus impedimentos, pelo Dírector da
Secção do Ensino.
.
Os ·funcdonarios do Departamento auxiliarão o secretario, de accôrdo com as ordens do Director Geral.
Art. 13. O Conselho Nacional do Ensino compõe.:.se
de tres secções:
ta. Conselho do Ensino Secundario c do Superior;
2a. Conselho do Ensino Artístico;
3a. Conselho do Ensino Primario e do Profissional.
Art. 14. O Conselho do Ensino Secundaria e do Superior· com pôr-se-á:
a) dos. directores das Faculdades da Universidade
do Rio de Janeiro, dos directores das Faculdades de Me-
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dicina, de Pharmacia e de Odontologia da Bahia, de
Direito de S. Paulo e do Recife, da Escola Nacional de
Bellas Artes, do Collegio Pedro H, das escolas officializadas desde que se subordinem ao regimen creado por este
regulamento, e de outros estabelecimentos de ensino secundario e superior, que venham a ser subordinados ao
Departamento Nacional do Ensino;
b) de um professor cathedratico ou de um professor
privativo, de cada um dos referidos institutos, eleitog
annualmente pelas respectivas congregações;
c) de um docente livre de cada um dos referidos
institutos, designado, annualmente, pelo Ministro da justiça
e Negocios Interiores.
Art. 15. O Conselho do Ensino Artístico compôr-se-á:
a) dos directores do Instituto Nacional de Musica,
e de outros estabelecimentos congeneres, que venham a
ser subordinados ao Departamento Nacional do Ensino;
b) de dois professores effectivos de cadA urri desses
institutos, eleitos pelas respectivas congregações, annualmente;
c) de um docente livre de cada um dos mesmos institutos, designado annualmente pelo Ministro da justiça e
Negocios Interiores.
Na falta de docentes livres serão designadas, pela
mesma fórma, pessôas de reconhecida competencia nas
materias sujeitas ao exame do Conselho.
Art. 16. O Conselho do Ensino Primario e do Profissional com pôr-se-á:
a) dos directores do Instituto Benjamin Constant e
do Instituto Nacional de Surdos-Mudos;
b) de um professor effectivo de cada um desses institutos, designado pelo Ministro da justiça e Negocios
Interiores, por um anno ;
c) do director da Escola 15 de Novembro e de um
professor designado pela mesma fórma;
d) de um delegadq de cada Estado, onde exista
ensino primario subvencionado peJa União, designado pelo
respectivo Governo, por um anno.
Paragrapho unico. Mediante accôrdo com o Prefeito
do Districto Federal, poderão fazer parte desse Conselho o
Director da Instrucção Publica Municipal, um professor da
Escola Normal do Districto Federal, um inspector escolar
e um professor de instrucção primaria, designados annualmente pelo Prefeito.
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Art. 17. Os estabelecimentos de ensino equiparados
poder..se-ão fazer representar por um delegado, em cada
uma das secções do Conselho Nacional do Ensino.
Paragtapho unico. Esse delegado será escolhido pelo
respectivo grupo de estabelecimentos de ensino equiparados, mediartte accôrdo erttre elles;
Art. 18. Poderão tomar parte, como membros consultivos, sem voto, nos trabalhos de cada uma das secções do
Conselho Nacional do Ensino, os direciores de estabelecimentos particulares de ensino, que sejam para isso convidados, ou que o requeiram, com annuencia da mesma
secção do Conselho.
Art. 19. O Conselho Nacional do Ensino organizara o
seu regimento interno, celebrará sessões plenarias, quando
se tratar de assumptos relativos ao ensino em geral ou
quando pata isso seja convocado pelo Ministro da Justiça
e Negocios Interiores, ou pelo director do Departamento
Nacióna~ do, Ensino, por si ou a requerimento de cinco
membros do hiesmo Conselho, deferido pelo mesmo Director.
Art. 20. Os Conselhos do Ensino Secundaria e do
Superior reunir-se-ão em duas sessões ordinarias annuaes,
nas épocãs que forem fixadas no seu regimento interno.
Poderâ ser convoc~do extraordinariamente, quando o exija
o interesse do ensino, pelo Director Geral, espontaneamente
ou a requerimento de tres membros.
Att. 21. Os Conselhos do Ensino Artistico e do Ettsino
Primario e do Profissional reunir-se-ão ordfrtatianíente uma
vez por anno, em época que fôr fixada nos respet.!tivos regimentos internos, e poderão ser convocados extraordinaria ..
mente, na f.órma do artigo ·anterior.
Art. 22. Ao Conselho do Ensino Secundario e do
Sttperiot compete:
a) dar patecer, sobre a equiparação de institutos de
ensino particulares ou dos Estados, aos officiaes;
b) examinar os relatorios dos inspectores de ensino
secundario ou supet·ior, exigir-lhes esclarecimentos e dar
parecer sobre os mesmos relàtorios;
c) dar patecet sohre os recursos, que sejam interpostos das resoluções dos directores e das congregações
dos estabelecimehtos de ensino superior e· secundaria
officiaes ou equiparados, quando lhe sejam rcmcttidos pelo
Ministro da justiça c Negocios Interiores;
d) propôr a suspensão de um ou mais cursos, desde
que o exijam a ordem e disciplina do ensino secundado
ou do superior;
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e) propô r o fechantettto temporario de um instituto
de ensino secundaria ou superior, official ou equiparado,
pot· motivo de indisciplinà ou de calamidade publica;
propôr a suspertsão oti cassação das regalias de
equiparação aos institutos de ensino secundaria ou superior, quando isso- seja exigido pelos interesses do ensirto ou pela violação dos regulamentos deste;
g) informar sobre a convertiencia da creação, suppressão ou transformação de cadeiras e modificação da
setiação de ma terias dos cursos superiot· ou secun dario;
11) examinat· o regimento interno· de cada instituto e
propôr as modificações convenientes aos interesses do ensino e a modificação dos porttos, que estejam ~nt desáCcôrdo com os preceitos legaes vigentes ;
· i) propôt as reformas e melhoramerttos necessados ao
eilsit1o e dar parecer sobre duvidas suscitadas na interpt·etação e applicação das leis ao mesmo relativas;
f) organizar o seu tegimento intet·no.
Paragrapho unico'. O Conselho não poderá tomar
conhecimento de assumpto algum estranho a suas attribuições, sob qualquer fórma.
.
Art. 23. Ao Conselho do Ensino Artlstico e ao do Ensino Primatio e do Profissional competem, no que fôt applicavel, as attribulções constantes do artlgo antecedente.

n

CAPITULO 111
Do ensino primario
Art. 24. O Governo da União, com o intuito de animar e promover a diffusão do ensino primario nos Estados,
entrará em accôrdo com estes para o estabelecimento e
manutenção de escolas do referido ensino nos respectivos
territorios.
Paragrapho uni co. Estes accôrdos serão celebrados
nos limites d~s dotações consignadas pelo Congresso Nacional no orçamento da despeza do Ministerio da justiça e
Negocias Interiores.
Art. 25. Os accôrdos obedecerão ás seguintes bases:
a) a União obriga-se a pagar directamente os vencimentos dos professores primarias, até o maximo de
2:400$ annuaes, e os Estados a fornecer-lhes casa para
residencia c escola, assim como o necessario material escolar;
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b) as escolas subvencionadas serão de natureza
rural;
c) os Estados obrigar-se-ão a não reduzir o numero
de escolas existentes no seu territorio ao tempo da celebração do accôrdo, a applicar 1Oo/o, no minimo, de sua
receita na instrucção primaria e normal, a ·permittir que a
União fiscalize o effectivo funccionamento das escolas por
ella subv~ncionadas, e a adoptar nessas escolas o programma organizado pela União ;
d) .a fórma das nomeações e as garantias e deveres
dos professores serão previstos nos termos do accôrdo,
tendo em vista a legislação local e os princípios deste
regulamento em relação ao professorado ;
e) os professores serão tirados de entre os diplomados
por escolas normaes reconhecidas officialmente pelo .Ministro da justiça e Negocios Interiores e, só na falta de
diplomados, que acceitem a nomeação, poderão ser nomeados não diplomados, mediante exame de habilitação,
que será regulado no accôrdo;
f) a inspecção superior das escolas subvencionadas
será feita em cada Estado por um inspector geral, nomeado
·pelo Ministro da. justiça, mediante proposta do Director
Geral do Departamento e remunerado pela União, com
vencimentos nunca superiores a 18:000$ annuaes, considerado o cargo como simples commissão;
g) para cada miu_1icipio em· que houver escolasubvencionada, o Director Geral do Departamento nomeará, sob
proposta do inspector estadual, pessoa idonea para exercer
o cargo de inspector municipal, cujas funcções serão
gratuitas e consideradas como de relevante serviço publico;
/z) ao inspector municipal incumbirá informar ao estadüal e este ao Co·nselho do Ensino Primario e do Profissional, por intermedio do Departamento Nacional do Ensino,
sobre todas as occorrencias, que interessem á regularidade
do ensino nas escolas subvencionadas ; dar aos professores
o attestado mensal de exercício, para o recebimento de
vencimentos; e propôr ao inspector estadual a applicação
das penalidades previstas na legislação, ou. rio termo de
accôrdo.
Art. 26. A creação e a situação de escolas subvencionadas obedecerão ás mais urgentes necessidades da
população, tendo em vista a estatística dos menores em
idade escolar (8 a 11 annos de idade).
Art. 27. Poderão ser creadas escolas nocturnas, do
mesmo caracter, para adultos, obedecendo ás mesmas
condições do art. 25.
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CAPITULO IV

Do ensino profissional
Art. 28. O ensino profissional, a cargo do lVlinisterio
da justiça e Negocios Interiores, será ministrado:
I. No Instituto Benjamin Constant, para cégos;
11. No Instituto Nacional de Surdos-Mudos;
111. Na Escola 15 de Novembro, para menores abandonados do sexo masculino;
IV. Nos estabelecimentos, que, para o mesmo fim, forem
creados, ou mandados subordinar ao Departamento Nacionai do Ensino.
Art. 29. Os estabelecimentos mencionados no artigo
antecedente continuarão regidos pelos regulamentos em
vigor na data da publicação deste decreto, emquanto
não forem approvados os regimentos definitivos.
CAPITULO V

Do ensino secundario
Art. 30. O ensino secundaria, officialmente mantido nas
duas secções do Collegio Pedro 11 (Internato e Externato),
será ministrado na fórma deste regulamento.
CAPITULO VI

Do ensino artistico
Art. 3 I. O ensino a(tistico superior será officialmente
ministrado, na parte em que está a cargo do Ministerio da
justiça e Negocias Interiores:
I. Pela Escola Né;lcional de Bellas Artes;
11. Pelo Instituto Nacional de Musica;
111. Pelos estabelecimentos congeneres, que forem
creados ou subordinados ao Departamento Nacional do
·
Ensino.
Art. 32. Os institutos mencionados no artigo anterior
continuarão regidos pelos respectivos regulamentos, observando-se o disposto no art. 29.
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CAPITULO VII
Do ensino superior
Art. 33. O ensino superior, a cargo do Ministerio da
justiça e Negocias Interiores, comprehende os cursos de
direito, de engenharia, de medicina, de pharmacia e de
odontologia.
Art. 34. O ensino de direito será ministrado nas Faculdades· de Direito do Recife, de São Paulo e da Universidade do Rio de janeiro.
Art. 35. O ensino de engenharia será officialmente
ministrado na Escola Polytechnica da Universidade do Rio
,
de janeiro.
Art. 36. O ensino de medicina,. de pharmacia e de
odontologia será officialmente ministrado nas Faculdades
de Medicina . ·e nas de Pharmacia e de Odontologia da
Bahia e da Universidade do Rio de Janeiro.
Art. 37. Quando forem creados outros institutos officiaes dos cursos referidos nos artigos anteriores, ficarão
elles. subordinados aos preceitos deste regulamento.

CAPITULO VIII
Da organização lto ensino secundaria e do superior
SECÇÃO PRIMEIRA
DO

PATRIMONIO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDARIO E
SUPERIOR

Arf. 38. O patrimonio dos· institutos de ensino superior, a cargo do Ministerio da justiça e Negocios
Interiores, destinado á sua manutenção, administrado pelos
respectivos directores, de accôrdo com este regulamento,
é constitui do :
a) pelos edifícios em que funccionam os institutos,
pertencentes anteriormente á União;
b) pelo material de ensino e bibliotheca;
c) pelas subvençl>es votadas pelo Congresso Nacional;
d) pelas taxas constantes do art. 40, excepto as de
exame, e pelas de certidr>es, diplomas, e outras, que forem
creadas por propostas dos respectivos directores, observadas as instrucções do Director Geral do Departamento
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e approvadas pelo Ministro da justiça e Negocias Interiores;
e) pelas doações e legados feitos aos mesmos institutos;
f) pelos saldos das -subvenç<1es anteriores, existentes
no Thesouro Nacional.
Art. 39. Os institutos officiaes de ensino secundaria
e superior têm personalidade juridica para todos os cffeitos.
§ to. Não poderão, porém, comprometter sua renda
presente ou futura, nem alienar bens, sem a permissão
do Ministro da justiça e Negocias Interiores.
§ 2'\ O patrimonio do Collegio Pedro 11 será adminis...
trado pelo Director do Departamento Nacional do Ensino
por intermedio da secção de Contabilidade.
Art. 40. ·As taxas de matricula, frequencia, exames
e outras serão as constantes da tabella annexa e só poderão ser modificadas por proposta dos directores dos estabelecimentos de ensino, ouvido o respectivo Conselho
do Ensino, por acto do Ministro da justiça e Negocias
Interiores.
Art. 41. As taxas de matricula e de frequencia, deduzidas as despesas pagas pelo cofre escolar, de accôrdo com
o respectivo orçament9, constituirão patrimonio do instiuto.

SECÇÃO SEGUNDA
DAS ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES

Art. 42. As associações de estudantes, para fins scien ...
tificos, litterarios ou de assistencia escolar, serão reconhecidas officialmente, por proposta dos directores dos estabelecimentos de ensino, ouvidas as respectivas congregações, por acto do Ministro da justiça e Negocias Interiores,
depois de adquirida personalidade juridicá.
Paragrapho unico. As referidas" associações poderão
receber auxilias, que serão consignados nos orçamentos
annuaes da despesa de cada estabelecimento. Esses auxilias
ficam dependentes da fiscalização da respectiva applicação
e não poderão exceder de 5 o/o da renda da taxa de
matriculas.
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SECÇÃO TERCEIRA
DOS PROGRAMMAS DE ENSINO

Art. 43. Os programmas de ensino dos cursos secundario e superior serão formulados pelos respectivos professores cathedraticos e approvados pelas· congregações.
Art. 44. Esses programmas deverão ser submettidos
á approvação antes da aberturà dos cursos em cada
anno.
Art. 45. Quando o cathedratico não apresentar o seu
programma, a Congregação poderá mandar adoptar o do
anno anterior ou o de outro estabelecimento de ensino.
Art. 46. Os programmas deverão ser organizados de
modo a poder ser leccionada toda a materia do anno lectivo
e terão em vista, sempre que fôr possivel, as applicações
praticas da materia ensinada.
SECÇÃO QUARTA
DO CURSO DO ENSINO SECUNDARIO

Art. 47. O ensino secundario, como prolongamento do
ensino primario, para fornecer a cultura média geral do
paiz, comprehenderá um conjuncto de estudos com a duração de seis annos, pela fórma seguinte:
Jo anno

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Portuguez ;
Arithmetica;
Geographia Geral ;
Inglez;
Francez;
Instrucção moral e civica;
Desenho.
~

I)
2)
3)
4)
5)

anno

Portuguez ;
Arithn1etica;
Geographia (Chorographia do Brasil);
Historia Universal;
Francez;
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6) lnglez ou Allemão ;
7) Latim;
8) Desenho.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3° anno
Portuguez ;
.
Historia Universal;
Francez;
Inglez ou Allemão;
Latim;
Algebra;
Desenho.

4° anno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Portuguez (Grammatica Historica);
Latim;
Geometria e' Trigonometria;
Historia do Brasil; ,
Physica;
Chimica;
Historia Natural;
Desenho.
5°

anno

1) Portuguez (Noções de Literatura.);.
2) Cosmographia;
3) Latim;
4) Physica;
5) Chimica;
6) Historia Natural ;
7) Philosophia;
8) Desenho.
tr'

l)
2)
3)
4)

anno

Literatura brasileira ;
Literatura das linguas latinas ;
Historia da philosophia ;
Sociologia.

Art. 48. O conjuncto de estudos do curso secundaria
integral comprehende as materias acima discriminadas,
distribui das pelas seguintes cadeiras:
Portuguez, até o 3Q anno - 2 cadeiras.
Portuguez, 4° e 5° annos- 2 cadeiras.
J .ei~ d<' JH2.) --V oi. ll
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Francez- 2 cadeiras.
Inglez - 2 cadeir~s.
Allemão- 1 cadetra.
Latim - 4 cadeiras.
Mathematica- 4 cadeiras.
Geographia- 2 cadeiras. .
Historia Universal- 2 caderras.
Historia do Brasil- 2 cadeiras.
Cosmographia- 1 cadeira.
Instrucção Moral c Cívica- t cadeira.
Physica- 2 cadeiras.
Chimica- 2 cadeiras.
Historia Natural- 2 cadeiras.
Philosophia- 2 cadeiras.
Literatura Brasileira e das línguas latinas- 2 cadeiras.
Sociologia- t cadeira.

§ 1°. Haverá, em cada secção do Collegio Pedro 11,
dois ·professores de desenho e, no Internato, dois professores de gymnastica.
.
§ 2°. O professor da cadeira
espanhol pod:rá ser
transf~rido para uma segunda cadeira de portuguez, f1cando
então extincta aquella cadeira e continuando facultativo
o estudo do italiano no 4° anno.
§ 3°. O estudo da philosophia será geral, embora
summario.
§ 4°. O ensino· das Iinguas vivas sen'i principalmente
pratico.
.
§ 5o. O prograrnma de ensino da instrucção moral e
civica, no curso sccu.hdarb, constará de ampliação do
ensino ministrado no curso primado (art. 55, § 2°), accrescido d,~ noções positivas dos deveres do cidadão na
família, na escola, na patria e em todas as manifestações
do sentimento de solidariedade humana, commemorações
das grandes datas nacionaes, dos grandes factos da historia
patria e universal, homenagens aos grandes vultos representativos das nossas phases historicas e dos que influiram
decisivamente no progresso humano.
§ 6°. No ensino da lingua materna, da li'i:eraiura, da
geographía e da historia nacionaes darão os professores
como themas para trabalhos escriptos assumptos relativos ao Brasil, para narrações, des.cripções e biographias
dos grandes homens em todos os ramos da actividade,
seleccionando, para os trabalhos oraes, entre as producções literarias 'de autores nacionaes, as que estiverem
mais (J!) alcance ou mais possam interessar aos alumnos

qe
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para desenvolver.. Ihes os sentimentos de patriotismo c de
civismo.
Serão excluidas, por sel~cção cuidadosa, as pro...
ducções que, pelo estylo ou doutrinamento incid~nte, dimi ...
nuam ou não despertem os sentimentos constitutivos dos
caracteres bem formados.
§ 7°. A gymnastica será praticada no Internato, sob a
direcção dos professores de que trata o § 1°, e de accôrdo
com as prescripções do regiment~ interoo.
Art. 49. Constituem séries as provas de conclusão de
estudo das materias, nos diversos annos do curso, assim
discriminadas: no 1o anno, instrucção moral e civica; no
2° anno, geographía e chorographia do Brasil e arithmetica;
no 3° anno, francez, inglez ou allemão, algebra e historia
universal; no 4° anno, geometria e trigonometria e historia do Brasil; no 5o anno, portuguez, latim, cosmo ..
graphia, physica, chimica, historia natural e philosophia.
Art. 50. Não será permittido accesso a um anno
qualquer sem a approvação nas materias do anno anterior,
quer nas que forem de simples promoção de um anno para
outro, quer nas que constituirem provas de conclusão das
diversas séries. Não será facultado, em caso algum, prestar
provas finaes de mais de uma série em cada anno.
Paragrapho uni co. A prova de francez no 3° anno
será dependente da promoção em portuguez, deste mesmo
anno para o 4°. A promoção em physica e chimica, do 4° para
o 5° anno, dependerá da approvação final em geometria.
A prova de philosophia subentende a approvação final
nas outras materias do 5° anuo do curso.
Art. 51. As materias serão convenientemente ensinadas
mediante o numero de horas, por semana, que fôr fixado
no regimento interno.
Art. 52. Os exames serão de promoção e finaes.
§ 1°. Os exames de promoção constarão: 1) de
prova graphica de desenho nos 1°, 2°, 3° e 4° annos; 2} de
provas escriptas :
a) de portuguez, francez, ingl~z, geographia e arith ...
mctica, no 1° armo;
b) de portuguez, francez, latim, inglcz ou allemão e
historia universal, no 2' anno;
c) de portuguez e latim, no 3° anno;
d) de portuguez, latim, physica, chimica c historia na-tural, no 4o anuo.
O desenho, no 5° anno, terá em vista a sua applicação nos · cursos superiores, mas o respectivo exame
1
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será facultativo, bastando para encerrar o seu curso a
prova de frequencia no mesmo.
§ 2°. Os exames finaes constarão de prova e~cripta
e oral das materias que constituem as diversas sénes, na
fórma estabelecida no art. 49 e tambem de prova pratica
em physica, chimica e historia natural.
Art. 53. As notas mensaes e as dos exames de promoção servirão para prudente apreciação do aproveitamento dos alumn~s, não podendo, porém, constituir criterio
unico e obrigatorio para a approvação, quer nos exames
de promoção, quer nos exames finaes.
Art. 54. O certificado de approvação final no 5° anno
do curso secundario é condição indispensavel para
admissão a exame vestibular para matricula em qualquer
curso superior, supprimidos os exames parcellados de
preparatorios.
§ t 0 • Para os candidatos á matricula na Escola polytechnica haverá um curso de revisão e ampliação de
mathematica, de accôrdo com as exigencias do exame
vestibular na referida Escola.
§ 2°. Ao estudante, que fizer o curso do 6° anno e
fôr approvado em todas as materias, que o constituem,
será conferido o gráo de bacharel em sciencias e letras.
Art. 55. O regimento interno prescreverá as condições
para matricula no primeiro anno das duas secções do
Collegio Pedro 11, fixando a idade minima, que não poderá
ser inferior a tO annos.
§ t 0 • O exame de admissão, obrigatorio em todos os
cursos de ensino secundaria, constará das seguintes disciplinas: noções concretas, accentuadamente objectivas,
de instrucção moral e civica, de portuguez, de· calculo
arithmetico, de morphologia g~ometrica, de geographia e
historia patrias, de sciencias physicas e naturaes e de
desenho.
§ 2°. O padrão do programma de instrucção moral e
civica para a admissão no 1° anno do curso secundado
será objectivo e constará do ensino, sempre exemplificado
com factos, de noções de civilidade, sociabilidade, solidariedade, trabalho, verdade, justiça, equidade, amenidade
no trato, gentileza, asseio e hygiene, amor á familia e á
patria, altruísmo, etc.
~ 3°. O programma de que tratam os paragraphos
antenores, constará de modo preciso do regimento interno
do Departamento Nacional do Ensino.
Art 5~. _O professor ca!hedra.tico do Collegio Pedro 11
sera substttmdo, nos seus tmpedtmentos, por um docente
r
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livre, e, na falta deste, por pessôa idonea, de preferencia
bacharel diplomado pelo mesmo Collegio, nomeado pelo
director e percebendo a parte de vencimentos, que o effectivo perder.
Paragrapho unico. O professor cathedratico poderá,
no caso de desdobramento de turmas da respectiva disciplina, reger até duas turmas supplementares, além das
turmas effectivas proprias.
SECÇÃO QUINTA
DO CURSO DE DIREITO

· Art. 57. O curso de Direito
annos, pela fórma seguinte:

será feito em cinco

1° anno

I . Direito Constitucional ;
11. Direito Romano;
!11. Direito Civil, 1a cadeira (Parte geral e Direito de
familia).
:JO

anno

I. Direito Civil, 2a cadeira (Direito de co usas e de
successões);
11. Direito Commercial, 1a cadeira (Parte geral, sociedades e contractos);
111. Direito Administrativo c Sciencia da Adminis...
tração.
3°

anno

I. Direito Civil, 3a cadeira (Direito de Obrigações);
11. Direito Commercial, 2a cadeira (Concordatas,
Fallencias, Direito Marítimo);
III. Direito . Penal, 1a cadeira (Estado analytico e
systematic0 do Codigo Penal e leis modificativas).
4°

anno

I. Medicina publica;
11. Direito Penal, 2a cadeira ( Processo Penal, Esta ..
tistica e Regimen Penitenciado);
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111. Direito judiciario Civil (Theoria
cesso Civil e Commercial);
IV. Direito Privado Internacional..

e Pratica do Pro-

5° anno
I.
11.
111.
IV.
Art.

Direito Publico Internacional;
Direito Penal Militar e respectivo processo;
Economia Politica e Sciencia das Finanças;
Philosophia do Direito.
58. Para o ensino das materias do curso haverá
as seguinte~ cadeiras:
1) Direito Constitucionál;
2) Direito Romano ;
3) Direito Civil, 1a cadeira;
4) Direito Civil, 2a cadeira;
5) Direito Civil, 3a cadeira;
6) Direito Administrativo e Sciencia da Administração;
7) Direito Commercial, 111 cadeira;
8) Direito Commercia1, 2a cadeira;
9) Direito Penal, 1a cadeira;
1O) Dit~eito Penal, 2a cadeira;
ll) Direito Penal Militar;
12) Medicina Publica;
13) Direito Publico Internacional;
14) Direito Privado Internacional;
15} Direito judiciario Civil (Theoria e Pratica do Processo Civil e Commercial);
16) Economia Politica e Sciencia das Finanças;
17) Philosophia do Direito.
Art. 59. Ao estudante, approvado em todas as materias
do curso, será conferido o gráo de bacharel em sciencias
jurídicas e sociaes.
Art. 60. Ao bacharel em sciencias jurídicas e sociaes,
que fôr approvado em defesa de these, ou em concurso
para professor cathedratico, ou docente livre, será conferido
o titulo de doutor em direito.
Pá.ragrapho unico. A defesa de these será regulada no
regimento interno das Faculdades.
Art. 61. Aos profissionaes diplomados no estrangeiro,
que se queiram habilitar ao exercido da profissfw no
Brasil, será permittido fazel-o pela fórma abaixo prescripta.
Art. 62. Para a inscripção nos exames de habilitação,
o candidato deverá juntar attestados de approvação nas
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cadeiras de portuguez, geographia do Brasil e historia
patria, prestados no Collegio Pedro 11, nos gymnasios
equiparados, ou na fórma prevista neste regulamento, e o
diploma, que possuir, reconhecido no paiz que o expedir.
Art. 63. As provas de habilitação versarão sobre as
s~guintes cadeiras do curso il}ridico:
I. Direito Constitucional ;
11. Direito Civil ;
111. Direito Commercial;
IV. Direito Penal e respectivo processo;
V. Direito Internacional;
VI. Theoria e pratica do processo civil e commercial.
Paragrapho unico. As provas serão escriptas e oraes,
na fórma prescripta no regimento interno, sobre pontos
sorteados na occasião, dentre os de uma lista organizada
pela Congregação.
SECÇÃO SEXTA
DOS CURSOS DE MEDICINA, PHARMACIA E ODONTOLOGIA

Art. 64. O ensino medico será feito em seis annos,
pela fórma seguinte:

1° anno

I. Physica;
11. Chimica Geral e Mineral ;
111. Biologia Geral e Parasitologia;
IV. Anatomia Humana.
20 anno
I.
11.
111.
IV.

Anatomia Humana ;
Chfmica Organica e Biologica ;
Histologia ;
Physiologia.
3°

'- Physiologia;
11.. Microbiologia;
111. Pharmacologia;
IV. Pathologia GeraL

anno
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I.
11.
Ill.
IV.

Clinica Medica Propedeutica ;
Pathologia Medica;
Medicina Operatoria;
Anatomia Patholog!ca.
5° anno

I.
11.
Ili.
IV.
V.
VI.

Clinica Medica ; .
Pathologia Cirurgica;
Clinica Cirurgica;
Hygiene ;
Medicina Legal ;
Therapeutica.
fio anno

I. Obstetrícia;
11. Clinica Pediatrica Medica e Hygiene Infantil ;
111. Clinica Cirurgica Infantil ~ Orthopedica;
IV. Clinica Obstetrica;
V. Clínica Gynecologica;
VI. Clínica Neuriatrica;
VII. Clínica Psychiatrica;
VIII. Clínica Dermatologica e Syphiligraphica;
IX. Clínica Oto-rhino-laryngologica;
X. Clínica Ophtalmologica; ·
XI. Medicina tropical.
Art. 65. O ensino medico se fará em tres cursos:
I. Curso fundamental ;
11. Curso geral de applícação;
III. Curso especializado de applicação.
§to. O to será feito nos tres primeiros annos do
curso, o 2° nos dois seguintes e o 3° no sexto.
§ 2°. No curso fundamental as cadeiras basicas serão
leccionadas, sem que os professores se limitem a um obje·
ctivo utilitario dominante, devendo organizar o ensino de
modo a dar conhecimento de um quadro geral da materia,
com o fim de crear, em seus alumnos, um espírito justo,
preciso e scientifico.
§ 3°. No curso geral e no especializado os professores
deverão leccionar, tendo em vista as necessidades profis..
sionaes, sendo: obrigatorios os trabalhos praticos.
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Art. 66. O curso medico na Faculdade do Rio de Janeiro comprehenderá as seguintes cadeiras:
I. Physica;
11. Chimica Geral e Mineral ;
Ili. Biologia Geral e Parasitologia;
IV. Chimica Organica e Biologica;
V. Anatomia H uma na ;
VI. Histologia;
VII. Physiologia;
VIII. Microbiologia ;
IX. Pharmacologia;
X. Pathologia Geral;
XI. Pathologia Medica;
XII. Clinica Medica Propedeutica;
XIII. Anatomia Pathologica;
XIV. Medicina Operatoria;
XV. Pathologia Cirurgica;
XVI. Clínica Cirurgica ( 1a cadeira);
XVII. Clínica Cirurgica (2a cadeira);
XVIII. Clínica Cirurgica (3a cadeira);
XIX. Hygiene;
XX. Medicina Legal ;
XXI. Clinica Medica (la cadeira);
XXII. Clinica Medica (2a cadeira);
XXIII. Clínica Medica (3a cadeira);
XXIV. Clinica Medica (4a cadeira);
XXV. Therapeutica ;
XXVI. Obstetrícia;
XXVII. Clínica Obstetrica ;
XXVIII. Clinica Gynecologica ;
XXIX. Clinica Neuriatrica;
XXX. Clinica Psychiatrica;
XXXI. Clinica Pediatrica Medica e Hygiene Infantil ;
XXXII. Clinica Cirurgica Infantil e Orthopedica ;
XXXIII. Clinica Dermatologica e Syphiligrafica;
XXXIV. Clinica Oto-rhino-laryngologica ;
XXXV. Clínica Ophtalmologica;
XXXVI. Medicina tropical (art. 71 ).
Paragrapho unico. Na Faculdade de Medicina da
Bahia, as actuaes 3a e 4a cadeiras de clínica medica serão
transformadas nas novas cadeiras de clínica medica propedeutica e de pathologia medica, mantidas as demais ca·
deiras mencionadas neste artigo.
Art. 67. O ensino da physica, assim como o da chimica geral e mineral, deve ser feito . de modo a dar um
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quadro do estado actual dessas sciencias, de accôrdo com
a capacidade dos alumnos e independentemente do ponto
de vista utilitario.
Art. 68. No curso especializado, só as cadeiras .de
obstetrícia e clinica obstetrica serão leccionadas em dois
periodos; as demais o serão em um periodô, e de todas é
obrigatorio o exame.
Art. 69. O curso de pathologia medica será feito de
accôrdo com 9 de clinica medica propedeutica,- na fórma
·
prevista no regimento interno.
Art. 70. Logo que seja installado o hospital de clinicas, o Director . da Faculdade designará o professor
cathedratico, que, sob a sua superintendencia, deve dirigil-o.
§ 1°. Prestarão auxilio ao ensino das clinicas da Faculdade de Medicina do Rio de janeiro os hospitaes mantidos
pela ·união e os das fundações.
§ 2°. Para este effeito, o Director da Faculdade de Medicina promoverá junto da administração dos referidos hospitaes os entendimentos necessarios para execução efficiente
do disposto no paragrapho anterior, podendo solicitar do
Ministerio da Justiça e Negocios lnteriores 7 por intermedio
do Director Geral do Departamento, as providencias, que
lhe parecerem convenientes.
§ 3°. No entendimento a que se refere o paragrapho
anterior serão sempre respeitadas a autonomia administrativa, a disciplina e a acção dos medicos dos mesmos
hospitaes.
Art. 71. Fica crcada nas Faculdades de Medicina
a cadeira de medicina tropical, destinada ao ensino das
molestias denominadas tropicaes e, especialmente, das que
mais interessam á nosologia do nosso paiz.
Paragrapho unico. Além dos hospitaes a que se refere o art. 70, § 1°, prestarão seu concurso ao ensino de
medicina tropical os institutos officiaes, especiaes, por seus
laboratorios, hospitaes e filiaes, e os institutos congeneres
nos Estados, mediante accôrdo celebrado entre os directores
das Faculdades de Medicina e os dos referidos institutos
e. approvado pelo Ministro da Justiça e Negocios Intenores.
Art. 72. O programma de medicina tropical comprchenderá as seguintes partes:
a) etiologia, pathogenia e epidemiologia da~ doenças
tropicaes;
b) clínica das doenças tropicaes;
c) anatomia pathologica das doenças tropicaeg.
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Art. 73. A cadeira terá os mesmos auxiliares de en~
sin9, que as demais cadeiras de clínica.
Art. 74. Estes auxiliares poderão ser escolhidos
entre os technicos dos institutos a que se refere o art. 71,
paragrapho uniço.
Art. 75. Os auxiliares designados para o curso, na
fórma do artigo anterior, terão uma gratificação pro labore,
arbitrada pelo Director da Faculdade e approvada pelo
Ministro da justiça e Negocios Interiores.
Art. 76. O curso terá caracter puramente experimental
e de applicação.
Art. 77. Os exames de medicina tropical serão feitos
de accôrdo com a seriação das materias do curso medico.
Art. 78. Os exa-mes serão feitos 'has mesmas épocas
dos demais exames, observado o disposto no artigo
anterior.
Art. 79. Haverá, como nas demais cadeiras, segunda
época de exames, para os alumnos, que na primeira forem
reprovados ou que, por motivo justificado, não tenham
podido nella prestar exames.
. Art. 80. Fica creado, annexo á Faculdade de Medicina
do Rio de janeiro, o Curso Especial de Hygiene e Saúde
Publica, visando o aperfeiçoamento technico dos medicos, que se destinem ao desempenho de funcçoes sanitarias.
. Paragrapho unico. Este curso, que será dirigido pelo
Director do Instituto Oswaldo Cruz, cot1stituirá uma especialização do ensino medico e será professado pelos technicos do referido Instituto, annualmente "designados pelo
Director.
Art. 81. O curso será constituído pelas seguintes cadeiras:
I. Epidemiologia e prophylaxia geraes. Organização
dos serviços de prophylaxia especial;
11. Biometria e estatistica applicadas á hygiené;
111. Hygiene alimentar. Noções de bromatologia;
IV. Saneamento urbano e rural ;
.
V. Hygiene pre-natal, hygiene infantil e hygiene
escolar;
·
VI. Hygiene industrial e profissional;
VII. Administração sanitaria. Legislação sanitaria nacional e comparada.
Art. 82. Para a matricula neste curso serão exigidos:
a) o titulo ou diploma de medico por uma das Faculdade" de Medicina officiaes ou equiparadas;
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b) attestado de approvação no curso de microbiologia
do Instituto Oswaldo Cruz, ou de exame vestibular ~as
materias ensinadas nesse curso.
Art. 83. As materias do curso serão leccionadas
num período de 12 mezes e distribuídas de accôrdo com
as conveniencias do ensino.
Art. 84. Os exames desse curso serão prestados perante uma commissão examinadora de tres membros, designados pelo Director do Instituto, com a fiscalização . do
Director da Faculdade, a cuja approvação serão submettidos
os respectivos resultados.
Art. 85. A approvação final nos exames do curso dá
direito ao diploma de hygienista, assignado pelo Director
da Faculdade de Medicina e pelo ·do Instituto Oswaldo
Cruz.
Art. 86. Os hygienistas diplomados nos termos do
artigo anterior terão direito á nomeação, independente de
qualquer concurso, para os cargos federaes de medicos, que
tenham de exercer funcções de hygiene publica, com precedencia absoluta sobre quaesquer outros candidatos.
Art. 87. Quando houver conveniencia, o Director do
Instituto poderá solicitar do Director da Faculdade o concurso de professores desta, para a realização de partes do
curso U(! hygienc, podendo igualmente, mediante approvação do Ministro da justiça e Negocios Interiores, contractar profissionaes de competencia especializada para o
mesmo fim.
·
Art. 88. Os technicos do Instituto, que desempenharem funcções de ensino, os professores designados e os
auxiliares de ensino do curso terão gratificação pro labore,
arbitrada pelo Director do Instituto, de accôrdo com o
Director da Faculdade de Medicina c approvada pelo
Ministro da justiça e Negocios Interiores.
Art. 89. O programma do curso será formulado annualmente pelo Director do Instituto e submettido á approvação do Director da Faculdade.
Art. 90. Para estudo e realização de trabalhos praticos dos alumnos do curso, guiados pelos respectivos
professores, será facultada a visita aos .estabelecimentos
federaes cuja acção possa interessar ao ensino.
Art. 91. O Governo poderá acceitar o concurso de
quaesquer "fundações scientificas ou humanitarias, para o
maior desenvolvimento e aperfeiçoamento do curso de
hygiene e saúde publica.
Art. 92. Fica creado, annexo á Faculdade de Medicina
do Rio de janeiro, o Instituto Anatomico, cuja installação
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o Governo promoverá logo, que fôr opportuno, attendendo
ao plano de organização das installações da Faculdade
de Medicina, podendo acceitar para esse fim o concurso
de quaesquer fundações, que se destinem a fins scientificos ou humanitarios, nos termos, que forem combinados.
Ad. 93. O Instituto tem por fim não só ministrar o
ensino da anatómia normal e pathologica, da medicina
legal e da medicina operatoria, como tambem constituir
um centro de pesquizas originaes.
Art. 94. O Instituto Anatomico terá cinco departamentos, chefiados pelos professores cathedraticos de ana...;
tomia humana, de histologia, de anatomia pathologica, de
medicina legal e medicina operatoria.
Paragrapho uni co. Estes departamentos serão subdivididos em duas secções, uma de ensino e outra de pesquizas
originaes, e serão assim discriminados :
I. Departamento de anatomia normal:
a) secção de anatomia humana;
b) secção de anatomia comparada.
11. Departamento de histologia e anatomia microscopica;
·
111. Departamento de anatomia pathologica;
IV. Departamento de medicina legal ;
V. Departamento de medicina operatoria.
Art. 95. No Instituto Anatomico será organizado um
museu destinado ao ensino da Faculdade.
Art. 96. O Director do Instituto será designado pelo
Director da Faculdade de Medicina de entre os cinco
professores das cadeiras, que nelle funccionam.
Art. 97. As necropsias de todos os hospitaes do Governo, dos hospitaes das fundações, dos hospitaes particulares subvencionados e do serviço de verificação
de obitos serão realizadas no Instituto Anatomico, quando
requisitados os cadaveres pelo Director da Faculdade.
Art. 98. O Instituto Medico Legal prestará ao Instituto
Auatomico os auxilios necessarios, sem prejuízo dos respectivos serviços~
Art. 99. O Instituto Anatomico terá um regimento interno, organizado pelo Director da Faculdade e pelos cathedraticos, que delle fazem parte.
Art. 100. Quando julgar opportuno, o Governo promoverá a installação do Instituto de Radiologia e de Electrologia, dirigido por profissional de reconhecida competencia,
annexo á Faculdade de Medicina do Rio de janeiro e directamente subordinado ao Director da Faculdade.
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Paragrapho unico. O Directer desse Instituto será professor privativo, dependendo a nomeação de concurso.
Art. 101. O Instituto terá as seguintes secções :
I. Roentgendiagnostico e electrodiagnostico;
11. Roentgentherapia ;
III. Radiumtherapia;
IV. Electrotherapia ;
V. Mecanotherapia;
VI. Phototherapia.
Paragrapho unico. Haverá dois assistentes para as
materias do n. I e um para as dos ns. li a V, os quacs serão
docentes-livres: para as do n. I, das cadeiras de clinica
medica, e para as demais secções, da cadeira de therapeutica.
Art. 102. Para os alumnos do 4° anno e do 5°, do
curso medico, haverá, de cada uma .das secções do Instituto, um curso dirigido pelo chefe do mesmo Instituto, de
accôrdo com .programmas organizados com audiencia dos
professores cathedraticos de clinica medica propedeutica,
de clinica .medica, de clinica cirurgica, de clínica dermatologica e de therapeutica.
·
Art: 103. Ao alumno, que concluir os seis annos de
curso, será conferido o titulo de medico, e aos que fizerem
defesa de these, que é facultativa, será conferido o gráo
de doutor em medicina, titulo, que será tambem conferido
aos medicos approvados em concurso para professor
cathedratico ou docente livre.
Paragrapho unico. O regimento interno prescreverá as
regras para defesa de these.
· Art.-· 104. Para o exercício da profissão medico-cirurgica no Brasil, os profissionaes diplomados no estrangeiro
poderão habilitar-se pela fórma abaixo prescri pta.
Art. 105. Ao pedido de inscripça:o para os exames de
habilitação, o pretendente deverá juntar o diploma, que
possuir, reconhecido no paiz onde foi expedido, e attestado de approvação nas cadeiras de portuguez, geographia
do Brasil e historia do Brasil, prestados no Collegio Pedro 11,
nos gymnâsios equiparados, ou na fórma prevista neste
regulamento.
Art. 106. As provas de habilitação versarão sobre as
cadeiras seguintes do curso medico:

I. Anatomia Humana;
11. Histologia;
III. Physiologia;

ACTOS DO PODER

EXEGUTIV~

47

IV. Microbiologia;
V. Hygiene e Medicina Legal;
VI. Pathologia Geral;
VII. Medicina Operatoria ;
VIII. Anatomia Pathologica ;
IX. Clinica Medica;
X. Clinica Pediatrica Medica e Hygiene Infantil;
XI. Clinica Cirurgica de adultos e infantil;
XII. Clinica Obstetrica;
XIII. Clinica Gynecologica;
XIV. Clinica Dermatologica e Syphiligraphica;
XV. Clínica Neurologica;
XVI. Clinica Psychiatrica;
XVII. Clinica Ophtalmologica;
XVIII. Clínica Oto-rhino-laryngologica;
XIX. Therapeutica;
XX. Medicina Tropical.
Art.'to7. Os exames de habilitação versarão sobre cada
uma das materias mencionadas no artigo anterior e constarão de provas escripta, oral e pratica.
Paragrapho unico. A inhabilitação em uma das materias impedirá a continuação dos exames, na mesma
época, das materias seguintes, os quaes só poderão ser
feitos depois da approvação na materia em que tiver sido
i nhabilitado o candidato.
Art. 108. Para os effeitos do coitcurso para professor
cathedratico e docente livre das cadeiras de clinica propedeutica, de clinica medica e de pathologia medica, serão elias
consideradas como uma só ma teria; a mesma disposição se
applica ás cadeiras de pathologia cirurgica e de clinica
cirurgica e ás de obstetrícia e clínica obstetrica.
Art. 109. Fica transformado em Faculdade de Pitarmacia, annexa á Faculdade de Medicina, o actual Curso
de Pharmacia, tendo como director o da Faculdade de
Medicina, como actualmente.
Art. 110. O curso de pharmacia será feito em quatro
annos, pela fórma seguinte:

1° arzno
I. Physica;
11. Chimica Geral e Mineral;
III. Botanica Geral e Systematica applicada á pharmacia.
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2> anno
I.. Chimica Organica e Biologica ;
11. Zoologia Geral e Parasitologia;
Ill. Pharmacia Galenica.
3°

anno

I. Microbiologia;
11. Chimica Analytica;
111. Pharmàcognosia.

I. Biologia Geral e Physiologia;
Chimica Toxicologica e Bromatologica;
111. Hygiene e Legislação Pharmaceutica; ·
IV. Pharmacia chimica.
Art. 111. O curso cômprehenderá as seguintes ca..
deiras:
I. Physica;
11. Chimica Geral e Mineral;
111. Botanica Geral e Systematica applicada á pharmacia;
IV. Chimica Organica e Biologica;
V. Zoologia Geral e Parasitologia ;
VI. Pharmacia Galenica ;
VII. Microbiologia;
VIII. Chimica Analytica ;
IX. Pharmacognosia;
X. Pharmacia Chimica;
XI. Biologia Geral e Physiologia;
XII. Chimica Toxicologica e Bromatologica;
XIII. Hygiene e Legislação Pharmaceutica.
Art. 112. Ao alumno, que concluir os quatro annos
do ~urso, será conferido o titulo de pharmaceutico.
Art. 113. Em cada uma das cadeiras privativas do
curso de pharmacia haverá um assistente, que deverá ser
um docente livre, quando o houver.
Paragrapho unico. Os assistentes das mesmas cadeiras
.do curso medico terão preferencia na escolha para assistentes de pharmacia.
Art. ll4. Os professores da Faculdade de Pharmacia
rcunir-se-ão em Congregação, de accôrdo com o respectivo

n.
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regimento interno, para deli~erar sobre tudo o que se referir
ao ensino pharmaceutico, observadas as prescripções deste
regulamento.
Art. 115. As ma terias privativas do curso de pharmacia serão leccionadas por pharmaceuticos.
Art. 116. São cadeiras privativas do curso de pharmacia as de pharmacia galenica, pharmacognosia, pharmacia chimica, chimica analytica e chimica toxicologica e
bromatologica.
Art. 117. Terão o titulo de professores privativos os
professores destas cadeiras, cujas vagas serão preenchidas
por concurso, que constará de uma defesa de these sobre
assumpto escolhido pelo candidato, de uma prova pratica e de uma prova oral, e será regulado no regimento interno, observadas as disposições deste regulamento.
Art. 118. As outras cadeiras do curso de pharmacia
serão Ieccionadas de preferencia pelos professores cathe ..
draticos da Faculdade de Medicina, especialistas nas materias, e, no caso de recusa destes, pelos docentes-livres
das respectivas cadeiras, desde que não haja substitutos
das mesmas.
Paragrapho unico. Pelo exercido destas funcções
terão uma gratificação especial.
Art. 119. Fica transformado em Faculdade de Odonto·
logia, annexa á Faculdadé de Medicina, o actual Curso
de Odontologia.
Art. 120. Será director dessa Faculdade o da FacuJ ..
dade de Medicina.
Art. 121. O curso de odontologia será feito em tres
annos, pela fórma seguinte:

1° anno

!.
11.
IH.
IV.

Anatomia em geral e especialmente da bocca;
Histologia e noções de microbiologia;
Physiologia;
Metallurgia c chimica applicada.

I. Pathologia geral c anatomia pathologica,
mente da bocca;
11. Technica odontologica;
111. Prothese (Ia parte);
IV. Pathologia e clinica odontologica.
L"i" .J,, lll?.i --- Y0l. TI

cspt~cial~
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3° anno
I. Clinica odontologica;
11. Orthodontia e prothese dos maxillares;
111. Hygiene, especialmente da bocca;
IV. Therapeutica.
Art. 122~ O curso comprehenderá as seguintes cadeiras:
I. Anatomia em geral e especialmente da bocca;
U. Histologia;
111. Physiologia;
IV. Noções gentes de patltologia, microbiologia e
anatomia pathologica;
V. Therapeutica e arte de formular;
VI. Technica odontologica; ·
VIl. Prothese ;
VIII. Pathologia da bocca e Clinica odontologica;
IX. Metallurgia e chimica! applicadas;
X. Orthodontia e prothese dos maxillares ;
XI. Hygiene, especialmente da bocca;
XII. Therapeutica.
Art. 123. Ao alumno, que concluir os tres annos do curso
de odontologia, será dado o titulo de cirurgião dentista.
Art. 124. Em cada uma das cadeiras privativas do curso
de odontologia haverá assistentes, que serão cirurgiões
dentistas, em numero de dois para a cadeira de clinica
odontologica e de um para as demais.
Art. 125. Os professores da Faculdade de Odontologia
reunir-se-ão em Congregação, de accôrdo com o respectivo
regimento interno, para resolver sobre tudo o que se referir
ao ensino odontologico, observadas as prescripções deste
.
regulamento.
Art. 126. As materias privativas do curso de odontologia serão leccionadas por cirurgiões dentistas.
Art. 127. São cadeiras privativas do curso de odontologia as de metallurgia e chimica applicadas, technica
odontologica, pathologia e clínica odontologica, prothese,
c orthodontia c prothese dos maxillares.
Art. 128. Terão o titulo de professores privativos os
destas cadeiras, cujas vagas serão preenchidas por concurso, que constará de uma defesa de these sobre assumpto escolhido pelo candidato, de uma prova pratica e
?e uma prova oral, e será regulado no respectivo regimento
Interno, observadas as disposições deste regulamento.
Art. 129. As cadeiras não privativas do curso de
odontologia serão de preferencia leccionadas pelos pro-
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fessores cathedraticos da Faculdade de Medicina, nellas
especializados e, no caso de recusa destes, pelos docentes-livres das respectivas cadeiras.
Paragrapho unico. Pelo exercido destas funcções
terão uma gratificação especial.
Art. 130. Os vencimentos· dos professores privativos
das Faculdades de Pharmacia e de Odontologia serão
iguaes, de accôrdo com a tabella annexa.
Art. 131. Nos concursos das cadeiras privativas das
Faculdades de Pharmacia e de Odontologia poderão tomar
parte, quando convidados pelo director, profissionaes de
reconhecida competencia, especializados na m(,lteria das
mesmas cadeiras, para constituírem as bancas examinadoras.
Paragrapho unico. O regimento interno regulará as
funcções desses examinadores.
Art. 132. A habilitação de pharmaceuticos e dentistas
diplomados no estrangeiro obedecerá ás mesmas regras
estabelecidas para a habillta.ção de medicos, no que forem
applicaveis.
Paragrapho uni co. Os exames ver~arão sobre as
·materias dos cursos respectivos, na fórma prescripta no
regimento interno.
·
Art. 133. Fica supprhnido o actual curso de parteiras e creado um curso para as enfermeiras das maternidades annexas ás Faculdades de Medicina.
Paragrapho uni co. Este curso será regulanientado no
regimento interno das mesmas Faculdades.
SECÇÃO SETIMA
DOS CURSOS DE ENGENHARIA

Art. 134. Os cursos de engenharia, na Escola PoJy ..
technica, são os seguintes:
I. Curso de engenheiros cjvis;
li. Curso de engenheiros electricistas;
111. Curso de engenheiros industriaes.
Art. 135. A esses cursos pr~cederá um curso geral e
commum.
Art. 136. O curso geral será feito em tres annos, pela
seguinte fórma:
}O Gil/lO

I. Geometria analytica e calculo infinitesimal;
11. Geometria descriptiva e suas applicações ás
sombras e á perspectiva;
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111. Physica experimental e meteorologia;
IV. Desenho a mão livre e de ornatos.
:20 anno

I. Calculo das variações e mecanica racional ;
11. Topographia, construcção de plantas topogra·
phicas e. legislação de terras ; ·
.
111. Chimica inorganica, descriptiva e analytica; noções
de chimica organica ;
IV. Desenho technico e de convenções.
3°

anno

I. Geologia economica e noções de metallurgia;
11. Mecanica applicada ás machinas, cinematica e
dynamica applicadas e thermodynamica;
111. Resistencia dos materiaes e graphoestatica.
Art. 137. Q curso de engenheiros civis será feito em
tres annos, pela fórma seguinte :

1° anno
I. Astronomia espherica e pratica, geodesia e construcção de cartas geographicas ;
11. Estabilidade das construcções, technologia do
constructor mecanico; pontes e viaductos;
111. Materiaes de construcção, determinação experimental · de sua resistencia, e processos geraes de construcção.
·
:20 anno

I. Estradas de rodagem e de ferro ;
11. Hydraulica, abastecimento de agua, esgotos, deseccamento e irrigação ;
111. Machinas motrizes, com prévio estudo dos motores ;
IV. Estatística, economia politica e finanças.
3°

anno

I. Architectura civil, hygiene dos edifícios e saneamento das cidades;
11. Portos de mar, rios e canaes;
111. Organização e trafego das industrias, contabilidade publica e industrial e direito administrativo.
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Art. 138. O curso de engenheiros electricistas será feito
em tres annos, pela fórma seguinte:
1° GflnO

I. Electrotechnica geral ;
11. Machinas motrizes, com prevw estudo dos motores (Ja cadeira do 2° anuo do curso de engenheiros civis);
111. lVlateriaes de construcção, determinação experimental de sua resistencia e processos geraes de construcção
(3a cadeira do 1o anuo de engenheiros civis).
:JO anno

I. Medidas magneticas e electricas, producção e trans ..
missão de energia electrica;
11. Hydraulica, abastecimento de agua, esgotos, de..
seccamento e irrigação (2a cadeira do 2° anno do curso de
engenheiros civis) ;
111. Estatística, economia politica e finanças ( 4a ca..
deira do 2° anno do curso de engenheirqs civis).
3° anno

I. Applicações industriaes da electricidade;
11 Estradas de rodagem e de ferro (1 a cadeira do
2° anno do curso de engenheiros civis);
III. Organização e trafego das industrias, contabilidade
publica e industrial e direito administrativo (3a cadeira do
3° anno do curso de engenheiros civis).
Art. I 39. O curso de engenheiros industriaes será feito
em tres an nos, pela fórma seguinte:
1° anno

I. Chimica analytica ;
·
11. Machinas motrizes, com prévio estudo dos motores;
(3a cadeira do 2° anno do curso de engenheiros civis);
III. Docimasia e metallurgia, com desenvolvimento da
siderurgia.
~

anno

I. Chimica organica, descriptiva r analytica;
li. Physica industrial;

54

ACTOS DO PODER EXECUTiVO

111. Botanica e zoologia industriaes e estudo das materias. primas;
IV. Estatística, e~onomia politica e finanças (4a cadeira do zo anno do curso de engenheiros civis).

3° anno
I. Chimica industrial;
11. Mecanica industrial, comprehendendo o estudo
das principaes indttstrias mecanicas e das machinas operatrizes correspondentes ;
111. Organização e trafego das industrias, contabilidade
publica e industrial e direito administrativo. (3a cadeira do
3° anno do curso de engenheiros civis).
Art. 140. Os alumnos matriculados no ultimo anno
de qualquer dos cursos de engenharia deverão elaborar,
na Escola, dois projectos completos, relativos ao assumpto
do curso, que tenham seguido. Um dos projectos será
sobre assumpto sorteado, conforme o que estabelecer o
regimento interno, e o outro so~re assumpto escolhido
pelo alumno, mas conforme as indicações do professor
da cadeira a que elle se referir. Taes projectos deverão
~star concluídos e apresentados até a segunda época de
exames e o seu julgamento favoravel é condição para
obtenção do titulo de engenheiro.
Art. 141. Pàra o ensino das materias dos cursos de
engenharia hàverâ as seguintes 29 cadeiras e duas aulas:

Cadeiras
I. Geometria analytica e càlcuio infiititesiinal;
11. Geometria descriptiva e suas applicações âs som.
bras e á perspectiva;
111. Physica experimental e meteorologia;
IV. Calculo das variações e mecanica racional;
V. Topographia, construcção de plantas topographicas e legislação de terras;
VI. C_himica inorganica, descriptiva e analytica; noçõeS de clumica organica;
. ·
V,II. Geologia economica e n9ções de metallurgia;
VIII. Estatística, economia politica e finanças;
IX. Resistencia dos materiaes e graphoestatica;
X. Astronomia espherica e pratica, geodesia e construcção de cartas geographicas;
XI. Estabilidade das construcções e technologia do
cons_tructor mecanico; pontes e viaductos;
·
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XII. Materiaes de construc~ão e determinação expe..
rimental de sua resist~ncia e processos geraes de con ..
strucção;
XIII. Estradas de rodagem e de ferro ;
XIV. Hydraulica, abastecimento de agua, esgotos,
deseccamento e irrigação ;
XV. Mecanica applicada ás machinas, cinematica
e dynamica àpplicadas e th~rmodynamka;
XVI. Portos de inar, rios e canaes;
XVII. Architectura civil, hygiene dos edifícios e sa..
neainento das cidades ;
XVIII. Machinas motrizes, com prévio estudo dos
motores;
XIX. Organização e trafego tias industrias, contabilidade publica e industrial e direito administrativo;
XX. Chirrtica orgartica, descriptiva e analytica;
XXI. Chimica ·analytica;
XXII. Chimica industrial ;
XXIII. Botanica e zoologia indt.tstriaes e estudo das
materias primas;
XXIV. Physica industrial ;
XXV. Mecanica industrial, cotnprehendendo o estudo das prihcipaes industrias mecanicas e das machinas
operatri:tes correspondentes;
XXVI. Docimasia e metallurgia, com desenvolvimento
da siderurgia;
XXVII. Electrotechnica geral;
XXVIII. Medidas magneticas e electricas, producção e
transmissão de energia electrica;
XXIX. Applicações industriaes da electricidade.

Aulas
I. Desenho â mão Üvre e de ornatos;
11. Desenho technico e de convenções.
Parâgrapho un'ico. O ensino de todas as ~adeiras,
exceptuadàs as dei primeiras e as de nlitríeros XX, XXI,
XXli, XXIll e XXVII, comprehehderá a elaboração de projectos; o elas cadeiras numeros XI, XII, XIII, XIV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXIV, XXV, XXVIII e XXIX compr~henderá, tarhbetn, ' à organização de orçamentos; o
da cadeira numero Xlt ehvolverá, ainda, a realização de
ensaios dos materiaes de constrliccão.
.
Art. 142. As aulas· serão reg'idas por pro·fessores de
desenho, que farão executar durante o anno o programma
dos trabalhos indicados pela Congregação.
'
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Art. 143. Ao estudante approvàdo em todas as materias
de cada um dos cursos de engenharia será conferido respectivamente o gráo de engenheiro civil, engenheiro electricista ou engenheiro industrial, podendo usar o titulo
de bacharel em sciencias physicas e mathematicas quando
haja feito todos os exames com approvações plenas ou
distinctas.
Art. 144. Ao engenheiro, que fôr approvado em defesa
de these ou em concurso para professor cathedratico ou
docente-livre de qualquer das cadeiras do curso, será conferido o titulo de doutor em sciencias physicas e mathematicas.
Paragrapho unico. A defesa de these será regulada no
regimento interno da Escola Polytechnica.
Art. .145. Ao profissional diplomado no estrangeiro,
em qualquer dos tres cursos de engenharia, será permittido habilitar~se para o exercido da sua profissão no
Brasil.
Art. 146. Para a inscripção no exame de habilitação
deverá o candidato apresentar o diploma, que possuir,
reconhecido no paiz, que o expedir, e attestado de approvação nos exames de portuguez, geographia do Brasil e
historia do Brasil, prestados no Collegio Pedro 11, nos
gymnasios equiparados ou pela fórma prescripta neste
regulamento.
Art. 147. Os exames constarão de prova oral e pratica,
nos termos do regimento interno, e versarão sobre as
materias das cadeiras do curso geral e de cada um dos
cursos de engenharia.
SECÇÃO OITAVA
DA

CONSTITUIÇÃO, DIREITOS E DEVERES DO CORPO DOCENTE
ENSINO SECUNDARIO E DO SUPERIOR

DO

Art. 148. O corpo docente dos institutos de ensino
superior e secundaria será constituído por professores
cathedraticos, docentes-livres, professores honorarios, profes&9res privativos e professores de desenho e de gymnastica.
• ·
Paragrapho unico. No Internato do Collegio Pedro 11
haverá tres repetidores, cujas funcções serão definidas no
regimento interno do Departamento.
Art. 149. Ao professor cathedratico incumbe:
a) orientar o ensino das materias, que constituem a
sua cadeira ;
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b) leccionar em sua totalidade as materias, que con-.
stituem o programma da mesma;
c) apresentar, para que seja estudado e julgado pela
Congregação, antes da abertura das aulas, o programma
referido;
d) providenciar, por todos os meios ao seu alcance,
para que o ensino, sob sua responsabilidade, seja o
mais efficiente possível;
e) tomar parte nas commissões de exames do curso,
de defesa ele these e de concursos para o preenchimento
de logares de docentes;
f) submetter, durante o anno lectivo, os alumnos
aos trabalhos praticos, nos termos estabelecidos neste
regulamento e no respectivo regimento interno;
g) tomar parte nas congregações ;
h) communicar ao director e á Congregação as difficuldades que encontrar para' execuÇão dos trabalhos de seu
curso, indicando as suas causas e meios de removei-as;
i) redigir as instrucções a serem observadas pelos
docentes-livres, quando fizerem cursos nos gabinetes, laboratorios ou clinicas do instituto, podendo estabelecer
nessas instrucções, a reserva de uma parte dos mesmos
e da respectiva apparelhagem para o seu uso privativo; .
j) indicar os chefes de clinica, de laboratorio ou de
curso, que o devam substituir nas suas faltas ou impedimentos até tres mezes, sendo que os chefes de clinica medica
e de clinica cirurgica só poderão ser indicados, se tiverem
cinco annos, pelo menos, de docencia-Iivre, cabendo ao
director do instituto na falta, a designação do professor
que deve exercer a substituição;
k) escolher todo o pessoal do serviço privativo da sua
cadeira, propondo sua nomeação ao director ou a permuta
com o de outra cadeira, de accôrdo com o respectivo por...
fessor;
l) suspender ou dispensar, por um ou dois períodos,
qualquer auxiliar do ensino de sua cadeira, communicando
immediatamente o acto ao director;
m) dispôr, como julgar necessario ao ensino, da verba
orçamentaria de prompto pagamento, que lhe couber, apresentando ao director, no fim de cada período lectivo, a
escripturação das despesas realizadas, feitas em livro préviamente rubricado pelo mesmo director, ao qual serão
e~tregues os documentos comprobatorios dos
gastos
feitos;
.
n) fiscalizar a frequencia dos respectivos alumnos, na
fórma estabelecida no regimento interno. ·
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Paragrapho unico. Na Escola Polytechnica os trabalhos de desenho, que constituem a parte graphica do
ertsino de cadeiras, ficarão a cargo dos respectivos professores cathedraticos.
Art. 150. Os professores cathedraticos serão escolhidos por concurso; nomeados por decreto e vitalicios
desde a data da posse.
Art. 151. Poderão inscrever~ se tto concUrso:
a) os dôêetttês-livres dà .ca~elta vaga;
b) os professores cathedtaticos e substitutos de otttrà~
cadeiras;
. .
c) os doc~ntes-llvtes, pro~essores cathedraHcos e substitutos de outrá;s esco(as. officHtes ou equiparadas.:
d) o profissfonàl dit:>lo~adp_, qtte ptove ter. edade it1ferior a quarenta attnos e jtt~tifl_qti~, com tittilos. ou trabalhos de valor, â sua irtscrlpÇão no concUt·so, a juizo
da Congregaçãb.
Paragrap~to. unico. Para a inscripção em concurso
no Collegjo Pedro ti é indispet:tsavel, tambem; que o candidato t~nha o eurso completo de humanidades ou diploma
de escola· superior.
Art. t 52. As provas do co!1curso para ptofessor cahedtatico compteherlderão :
a) al1resetHat;ão de dltas th_eses sobre a materia de
qti~ ct>hste o cohctirso e sua defesa perante a Congre.;.
gação ·
. .
·
bj ütha prova pratica, . qtiandd fôr o caso, sobre ass u ti1 pto sorh~add tiâ occasião ;
c) uma prova oral de éarac.ter clidactico, durante 50
rititiutt:Js, . com po_rHos sorteadôs· com 24 horas .de antecedetlcia, detHte os tt~ útna lista a~pttivada pela Cortgre.o;
gação.
Art. 153. Das d~as theses, uma será sobre assumpto
escolhido. pelq éandidato, na qual fàrá, no final, o resumo
de seus fràbàltlos já pitblicàdos e por elle julgados de valor;
a outra será. sobre assiunpto sorteado entre dez pontos
escolhidos peJà Congregação. Este ássumpto será commum
a todos os coricl1rtentes e annunciado ao mesmo tempo em
que fôr áberta à inscdpção para o concurso.
Art J54. O prazo de inscripção para o concurso será
de seis mezes, findo o qual; dentro em tres dias, a Congregação se reunirá para approvar as inscripções, nomear
as commissões de arguição de theses e marcar dia para o
inicio das provas.
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Paragrapho uni co.· O regimento interno de .cada instituto fixará o numero de exemplares, que, de cada these,
deverá apresentar o candidato, nunca inf~rior,. porém, ao
dos membros da Congregação, devendo, além dissq, o candidato apresentar cinco exemplares, no minimo, dos seus
trabalhos já publicados.
.
·
Art. 155. As provas de concurso obedecerão á seguinte ordem :
1) Defesa de these de livre escolha ;
2) Defesa de thesé sobre assumt:Uo sorteado;
~) Prova pratica, quando a natureza da disciplina a
exigir;
.
4) Prova oral.
Art. 156. As defesas de these serão feitas separadamente, na fórma prescripta pelo regimento interno 1 per..
ante a Congregação e uma commissão de quatro membros,
por esta eleita, para arguir os candidatos, e sob a presidencia do director.
Paragrapho uni co. Na arguição de theses, a· commissão examinadora apontará os erros porventura commettidos pelo candidato, para que se defenda; pedirá
explicações sobre pontos obscuramente tratados ~fará sobresahir as corttribtiições originaes; novas ou simplesmente
bem expostas, quer das theses propriamente ditas, quer
dos trabalhos apresentados 1 dando logar a que o candidato demonstre intelligencia e preparo especializado,
facilitando por essa fórma o julgamento . da Congregação.
Art. 157. Cada examirtador disporá .de 30 minutos
para arguição, assegurando ao candidato 15 minutos para
sua defesa.
Art. t 58. Após a defesa de cada these, cada membro
da commissão examinadora attribuirá uma nota ao can ..
didato, justificando-a, se o quizer, e 1tnmediatamente
cada professor enviará ad presidente da Congregação uma
cedula, assignada e datada, indicando o nome do candidato e a nota conferida á prova.
Art. t 59. As provas praticas serão feitas sobre questões sorteadas de momento entre certo numero de pontos
préviamente escolhidos pela Congregação, sendo facilitada
aos candidatos a cot1sulta de livros ou documentos, a juizo
da commissão eleita para essas provas.
~ 1°. A Congregação elegerá uma commissão de quatro
membros para dirigir e acompanhar as referidas provas,
findas as quaes a coinmissão apresentará minucioso relatorio sobre a prova pratica de cada candidato, com

60

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

a indicação das notas attribuidas pelos diversos examinadores.
§ 2°. A .com missão fornecerá á Congregação todos
os esclarecimentos que lhe forem pedidos sobre essas
provas.
Art. 160. Logo depois de terminadas as provas praticas, haverá uma sessão especial da Congregação, precedendo ás provas oraes, na qual se procederá á leitura do
relatorio constante do artigo anterior e ao julgamento das
referidas provas, como na defesa de these.
Art. 161. A prova oral, que visará demonstrar cultura intellectual, conhecimento da materia sorteada e
boas qualidades de exposição, será feita perante a Congregação e, se possível, por todos os candidatos no mesmo
dia.
Paragrapho unico. Após a prova oral de cada candidato, proceder-se-á ao respectivo Julgamento, como na defesa de these, sendo considerado inhabilitado o candidato
que não preencher o tempo regulamentar.
Art. 162. A nota attribuida ás provas será indicada
pelos- gráos de O a 1O.
Art. 163. Ao fim de cada sessão de julgamento, o director, auxiliado por um professor, fará a verificação do
numero de cedulas recebidas e as recolherá em envolucro
fechado, sendo lavrada acta em livro especial, assignada
pelo director e por tres professores e guardadas as cedulas
em logar apropriado.
Art. 164. Finalizadas as provas âe todos os candi. datos, em sessão publica da Congregação, que terá logar
no dia ~m que se realizar a ultima prova oral do concurso,
proceder-se-á á apuração final, pela fórma em seguida
·
prescripta.
§ 1o. Nessa .sessão, o director, auxiliado pelo vicedirector e, na falta deste, por um professor escolhido pela
Congregação, fará, excluídos todos os votos dos professores, que tenham faltado a qualquer das provas de pre..
sença obrigatoría, em primeiro Jogar a apuração da nota
média alcançada pelos candidatos em cada prova e a
seguir a da nota média final, isto é, a média das médias
das provas parciaes, e dessa apuração será lavrada acta
~m livro especial, nas condições previstas pelo regimento
Interno.
§ 2°. Nas congregações para julgamento de concurso
e nas commissões de arguição de these e de orientação
e finalização de provas praticas só poderão funccionar
professores cathedraticos e os actuaes substitutos.
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Art. 165. Havendo professores cathedraticos da
materia em concurso serão elles obrigatoriamente membros das commissões examinadoras, salvo impedimento
legal.
.
·
Art. 166. Todas as provas prestadas pelos candidatos
serão publicas.
Art. 167. Só serão habilitados para o provimento dos
cargos de professor cathedratico os candidatos que alcançarem média final superior a 7 (sete).
Art. 168. Se nenhum candidato satisfizer essa condição, o director communicará o facto ao Governo por
intermedio do Departamento Nacional do Ensino, pedindo
autorização para contractar, no paiz ou no estrangeiro, um
profissional de reconhecida competencia, para reger a
cadeira, pelo prazo de dois annos, ao cabo dos quaes será
aberto novo concurso, excluídos desse contracto os docentes-livres da cadeira vaga.
Paragrapho uni co. Este contracto .dependerá de appro ·
vação do Ministro da Justiça e Negocios Interiores para
ser valido.
Art. 169. Os candidatos, que não forem auxiliares de
ensino e que alcançarem média superior a 5 (cinco), serão
nomeados docentes livres.
Art. 170. Terminado o concurso, o director do instituto communicará ao Governo, por intermedio do Departamento Nacional do Ensino, o nome do candidato
escolhido, que será o que tenha obtido maior média, afim
de ser o mesmo nomeado nas condições previstas neste regulamento.
§ 1°. No caso de dois ou mais candidatos haverem
obtido rigorosamente a mesma média, a Congregação enviará ao Governo os nomes desses candidatos, afim de que
escolha elle o professor cathedratico.
§ 2°. Verificadada a hypothese do paragrapho anterior, no Collegio Pedro 11, caberá sempre a preferencia
ao bacharel diplomado pelo mesmo CoJJegio.
·
Art. 171. Ao docente-livre compete :
a) apresentar ao director o progáLmma de seus cursos
livres e equiparados, antes do inicio dos mesmos;
b) leccionar em sua totalidade as materias, que constituem o programma de seus cursos equiparados e realizar
o respectivo ensino pratico;
c) reger cursos annexos ou complementares das cadeiras
para que tiver obtido o titulo de docente-livre, por indicação
do professor cathedratico.
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Art. 172. Ao docente livre é assegurado o direito de:
a) occupar o lugar de assistente, nas condições previstas neste regulamento, ou o de chefe de clinica, de curso
ou de laboratorio, sem remuneração, quando proposto
pelo respectivo professor;
b) fazer cursos equiparados ao curso official;
c) fazer cursos livres, obedecendo ás condições acima
expostas; .
d) concorrer á vaga de professor cathedratico ;
e) tomar assento na Congregação, quando estiver sub ..
stltuindo o professor cathedratico, ou quando fõr eleito para
representar a classe dos docentes-livres, não podendo, en ..
tretanto, votar na .escolha de professor cathedratico.
Art. 173. É facultado ao docente-livre obter a docencia
para mais de uma cadeira.
Art. 174. O docente-livre, que qui~er fazer curso pri ..
vado remunerado, deverá fazer communicação ao director
do instituto, declarando a duração do seu curso, o numero
de aulas, o local em que vae realizai-o, a autorização do
responsavel pelo gabinete, laboratorio ou enfermaria
quando por ventura não possuir instaU'ãção propria, e as
taxas a cobrar por alumno e por periodo.
§ to. Em caso de não observancia das exigencias
deste artigo será suspenso, por um periodo de 4 a 12
rnezes, do gozo de seus direitos e, na reincidencia, será
prohibido de fazer cursos equiparados em qualquer estabe ..
lecimento, e cursos privados nos estabelecimentos officiaes,
não podendo tambem substituir e concorrer á vaga de professor cathedratico.
§ 2°. Os cursos equiparados de docente livre poderão
ser feitos nas installações dos institutos officiaes de
ensino, caso os docentes não disponham de installações
congeneres.
Art. 175. Os docentes-livres, em exerci cio de funcções
oificiaes, ficam sujeitos a todas as penalidades estabelecidas·
neste regulamento para os professores cathedraticos.
Art. 176. Os docentes-livres serão escolhidos por concurso e nomeados por portaria do director, pelo prazo de
10 annos, prazo este que poderá ser renovado pela Congregação, attendendo ao valor dos ~ursos professados, á dedicação ao ensino e á publicação de trabalhos de real valor.
Art. 177. Os docentes-livres, quando em substituição
ao cathedratico, perceberão o que a lei estipular para as
substituições e, quando nas funcçOes de assistente, perce...
berão os vencimentos estabelecidos para estes.
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Art. 178. Na regéncia de cursos equiparados ao
curso official, os docentes~livres perceberão metade das
taxas officiaes cobradas por alumno e na regencia dos
cursos privados serão descontados 20 °/o da taxa, que esta.
belecerem, para os cofres da Faculdade.
Art. 179. A docencia-livre será obtida em uma untca
época do anno, na segunda quinzena de outubro, abrindose e encerrando-se as inscripções na segunda quinzena de
·setembro.
,
Paragrapho unico. Para a inscripção ao· concurso de
docente-livre, será indispensavel, nos institutos de ensino
superior, que o candidato seja diplomado no curso em
que pretender a docencia livre, e, no Collegio Pedro 11, é
imprescindível que tenha o curso de humanidades completo. ou diploma de curso superior.
Art. 180. O titulo de docente livre será obtido mediante concurso prestado perante a Congregação, ~om as
seguintes provas:
a) defesa de uma these de livre escolha;
b) prova pratica, quando a natureza da disciplina o
exigir;
c) dissertação de 50 minutos sobre ponto tirado á
sorte, com antecedencia de 24 horas, entre os de uma
lista approvada pela Congregação.
Art. 181. O concurso de docente livre e o respectivo
julgamento obedecerão, no que fôr applicavel, ás regras
relativas ao concurso para professores cathedraticos.
Art. 182. Aos candidatos á docencia-livre, que tiverem obtido média final inferior a 7 (sete), não será
conferido o respectivo titulo e, só passados dois annos,
poderão ser admittidos a novo concurso, não podendo
nesse período concorrer á vaga de professor cathedratico.
Art. 183. O professor .cathedratico será auxiliado pelo
numero de assistentes, que as necessidades do ensino in~
dicarem, fixado pela Congregação, por proposta do mesmo
professor, sendo os respectivos vencimentos incluídos no
orçamento pelo director.
· § 1°. Um dos assistentes será escolhido pelo professor
para seu chefe de clinica, de laboratorio ou de curso, e,
além da substituição eventual do cathedratico, esse assis ...
tente será o seu principal auxiliar na realização e fiscalização dos trabalhos, debaixo da orientação immediata do
mesmo cathedratico.
§ 2°. Só poderão ser nomeadas assistentes pessôas
diplomadas, e, quando não sejam docentes-livres, serão
obrigadas á habilitação para a docencia livre, dentro do

64

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

prazo de dóis annos, a contar da data da publicação deste
regulamento.
·
Art. 184. Os professores de desenho serão nomeados
por concurso, que constará das seguintes provas:
a) prova pratica;
b) prova didactica oraL
§ l Aos concursos e seu julgamento serão · applicadas as disposições deste regulamento sobre concursos .
de professores em geral. ·
§ 2°. As provas serão effectuadas de accôrdo com o
programma préviamente formulado pela Congregação.
§ 3°. Na Escola Polytechnica só poderão inscrever-se
no concurso de desenho os diplomados em engenharia.
Art. 185. Será nomeado professor honorario o profissional de notavel e excepcional competencia, brasileiro
ou estrangeiro, que for eleito pelo voto de dois terços. da
Congregação, devendo a votação ser feita na sessão se ..
guinte áquella em que for apresentada a proposta.
Paragrapho unico. O regimento interno prescreverá
as condições para a investidura e bem assim as prerogativas dos professores honorarios.
Art. 186. Os professoies privativos serão nomeados
na fórma dos arts. 117 e 128.
Art. 187. Os. professores, que attingirem á idade de 65
annos, serão postos em disponibilidade com todas as vantagens pecuniarias a que tiverem direito na data da disponibilidade.
Art. 188. O professor, que contar mais de 25 annos
de exercido no seu cargo, poderá ser posto em disponibilidade, se o requerer, com as mesmas vantagens.
Art. 189. O professor, que contar mais de 3Q annos
de exercido no seu carg9, será posto em disponibilidade,
com as mesmas vantagens.
Art. 190. O director do instituto de ensino, assim
que o professor incida· nos preceitos dos artigos anteriores,
levará o facto ao conhecimento da Congregação, que será
logo convocada, e do Governo, por intermedio do Departa..
mento Nacional do Ensino.
Paragrapho unico. Se, no prazo de 30 dias, a Congre..
gação, ouvido o professor, verificar a existencia das condições para a sua disponibilidade, deverá propol-a ao Governo, que a decretará no prazo de 15 dias. Findos os 30
dias, sem que a Congregação se pronuncie, o Governo, devidamente informado por intermedio do Departamento Nacional do Ensino, decretará a disponibilidade.
0
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Art. 191. Os actuaes professores poderão ser postos
em disponibilidade, se o requererem dentro do prazo de
90 dias, desde que estejam nas condições prescnptas nos
arts. 187, 188 ou 189, sendo-lhes facultado, de accôrdo
con1 as disposições em vigor, continuar a fazer parte das
Congregações, das mesas julgadoras de exames e das
commissões de concurso, assegurados os vencimentos c
vantagens a que tiverem direito.
SECÇÃO NONA
DAS CONGREGAÇÕES

1\rl. I 92. A Congregação de cada estabelecimento de
· ensino se compõe:
a) de todos os professores cathedraticos, em exercício;
b) dos professores cathedraticos em disponibilidade,
nos termos do artigo anterior, e dos actuaes substitutos;
c) dos docentes-livres, que estiverem substituindo os
cathedraticos;
d) de um docente-livre, representante de sua classe,
por ella para tal fim eleito annualmente, em reunião convocada pelo director e presidida pelo vice-director.
Art. 193. A Congregação será convocada e presidida
pelo director ou seu substituto legal, podendo a co_nvocação
ser provocada mediante requerimento de dois terços dos
respectivos membros.
Art. 194. A Congregação deliberará com a presença
da metade e mais um de seus membros, em exercício, salvo
os casos em que forem exigidos dois terços dos votos
delles, e os de sessões solennes ou outros previstos, em
que funccionará com qualquer num~ro.
Paragrapho uni co. Quando, depois de sua convocação
por edital, publicado num jornal de grande circulação, n~1o
se verificar a presença de professores em numero legal,
far-se-á segunda convocação da Congregação, pelo mesmo
modo, e esta deliberará com qualquer numero, salvo quando
fôrobrigatoria a presença de dois terços de seus membros.
Art. 195. A Congregação compete: .
a) estudar e propôr aos poderes competentes medidas
tendentes ao melhoramento do ensino;
b) organizar e modificar o regimento interno, dentro
dos preceitos deste regulamento, submettcndo-o á approvação do Ministro da Justiça e Negocios Interiores, para
que possa ter execução ;
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c) conferir os premi os instituidos pelo Governo ou
por particulares e os que julgar conveniente crear, uma
vez que haja para isso os recursos necessarios, consignados no orçamento ;
.·
d) eleger por maioria de votos, em cedulas de quatro
nomes diversos, as commissões examinadoras dos con ·
cursos;
e) assistir ás provas oraes, ás de defesa de these nos
concursos;
f) examinar e approvar os píogrammas de ensino;
g) modificar a seriação das materias do curso, mediante dois terços de votos dos membros em exercido e
approvação do Governo, para se tornar effectiva;
lz) exercer as demais attribuições constantes deste
regulamento.
·
· Paragrapho unicQ. A Congregação do Collegio Pedro li
reunir-se-á em sessão conjuncta para os fins constantes
das alineas c, d, e, f e g deste artigo, revezando-se na
presidencia, em annos alternados, os directores do Externato e do Internato; e funccionará, nos demais casos, em
secções, separadamente.
Art. 196. Na sua primeira sessão annual, a Cmigregação elegerá tres commissões auxiliares do director, por
elle presididas e compostas de tres membros cada uma,
assim denominadas: cominissão de ensino, commissão de
. docencia e commissão de redacção de publicações.
Paragrapho unico. Estas commissões terão as attribuições constantes do regimento interno.
Art. 197. A Congregação não poderá crear cadeiras,
modificar a sua seriação, nem fazer concessoes sobre
exames, matriculas e transferencias de alumnos, senão na
fórma prevista neste regulamento e no regimento interno.
SECÇÃO DECIMA
DOS DIRECTORES E VJCE·DIRECTORES DOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SECUNDARIO E SUPERIOR

Art. 198. Haverá em cada estabelecimento de ensino
Becundario e superior um director e um vice-director.
§ 1°. Os directores e vice-directores serão escolhido!:i
entre professores de notoria competencia, e são de livre
nomeação e demissão. do Presidente da Republica.
§ 2°. Os vice-directores serão substituidos, nas suas
faltas ou impedimentos, pelo cathedratico mais antigo.
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Art. 199. Ao director compete:
a) ser o intermediaria entre a Congregação e o Go ..
verno, em assumptos attinentes ao ensino;
b) cumprir á risca o orçamento annual, que será por
elle proposto e approvado pelo Ministro da justiça e Negocias Interiores, emquanto subsistirem as dotações do
Thesouro Nacional ;
c) nomear os docentes-livres, habilitados em concurso
e, por proposta dos professores, os respectivos assistentes
e demais auxiliares;
d) nomear e suspender os funccionarios administrativos e demittir os de sua nomeação ;
e) verificar a assiduidade dos professores, docentes ..
livres e auxiliares de ensino, e a execução integral dos programmas, applicando, nas faltas, as penas regulamentares;
f) velar pelo fiel cumprimento dos deveres do pessoal
administrativo;
g) convocar as sessões da Congregação, .presidil-as e
suspendel-as, quando necessario;
h) manter nos institutos de ensino rigorosa disciplina, applicando, quando fôr necessario, as penas regu...
lamentares, dando conta do seu acto ao Ministro da justiça
c Negocios Interiores;
i) impedir que os professores cathedraticos ou contra...
ctados do ensino superior façam cursos remunerados ou
gratuitos, de qualquer das cadeiras da faculdade ou escola,
no recinto dos estabelecimentos ou fóra delles, assim como
impedir que os docentes-livres façam taes cursos, quando
substituírem os professores cathedraticos, ou regerem
cursos complementares;
j) apresentar ao Governo,. annualmente, relatorio minucioso de quanto occorrer no estabelecimento a respeito
da disciplina, ordem, observancia das leis e do orçamento,
e propôr medidas, que julgar necessarias ao melhoramento
do ensino;
k) organizar o horario das aulas, de accôrdo com os
interesses do ensino;
l) informar á Congregação da marcha administrativa
do estabelecimento;
m) executar contractos e justificai-os no relaturio
annual;
n) tomar conhecimento dos recursos de estudantes
contra actos dos professores cathedraticos, ou docentes
livres;
o) exercer as demais attribuições resultantes deste
regulamento.
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Art. 200. Ao vice-director compete:
a) substituir o dit:ector nos seus impedimentos e
auxiliai-o sempre que elle o solicitar;
b) exercer as funcções, que lhe são expressamcn te
conferidas neste regulamento.
Art. 201. No Collegio Pedro 11, o Internato e o Externato terão, cada um, um director, um vice-director c um
secretario.
SECÇÃO DECIMA PRIME!HA
1>0 REGIMEN

ESCOLAR, MATRICULAS E EXAMES

Art. 202. O anno escolar será dividido em dois
pcriodos: o ·primeiro, de 1 de abril a 15 de julho; o
segundo, de 1 de agosto a 15 de novembro.
§ 1o. A data fixada para a abertura dos cursos I'!ão
pode ser transferida senão em caso de calamidade publica,
por acto do Ministro da justiça e Negocios Interiores c
proposta da Congregação.
§ 2°. Os periodos de 15 a 31 de julho e de 1 de janeiro
a 1 de março serão considerados de férias escolares.
Art. 203. O curso será professado por meio de preJecções de 50 minutos e de aulas praticas, todas fixadas,
em numero, no regimento interno.
Paragrapho unico. As aulas praticas serão dadas
pelos professores, com o concurso dos auxiliares de
ensino.
Art. 204. A frequencia das aulas é obrigatoria.
§ 1°. O regimento interno fixará o modo de verificar
a ffequencia e o numero de faltas, que importarão no
impedimento, para o alumno, de fazer exame;
§ 2°. O mesmo regimento estabelecerá as regras para
apuração e fiscalização da frequencia.
Art. 205. A matricula terá logar nos 15 dias precedentes
á abertura dos cursos, de accôrdo com este regulcimento
c com o regimento interno.
Art. 206. Para a matricula no primeiro anno dos
cursos superiores, os candidatos a requererão, provando:
a) idade mini ma de 16 annos;
/J) bom comportamento moral;
c) identidade de pcssôa, mediante a rcspcdiva carlL•ira;
d) approvação no exame vestibular;
e) classificação, neste exame, dentro do numero
Pl<tximo de matriculas annualmente fixado, ou prova de
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que algum dos classificados nesse numero não se matriculará, de modo a haver vaga;
f) prova de pagamento da respectiva taxa.
r\rt. 207. Durante o mez de fevereiro os Directores
das escolas officiaes de ensino superior e secundaria proporão ao Ministro da Justiça, por intermedio do Director
do Departamento, a fixação do limite annual para a matricula
no 1° anno do curso, tendo em vista as possibilidades da
L'fficiencia do ensino.
·
· § 1°. Approvada esta proposta pelo Ministro, dentl'o
(lo numero fixado serão permittidas as matriculas.
§ 2°. As matriculas se farão na rigorosa ordem de
classificação dos candidatos approvados em exame vestibular, salvo o disposto no paragrapho seguinte ou a occurrenda de vagas, por qualquer motivo, entre os classificados
110 nnmero fixado, que deverão ser preenchidas pelos
collocados na ordem successiva dos approvados.
§ 3°. Entre os approvados no exame vestibular, terão
prefereilcia para a matricula, independente da ordem de
classificação, os bachareis em sciencias e letras.
Art. 208. Para a matricula em qualquer dos outros
annos do curso, deverão os alumnos apresentar requerimento, instruido com o certificado de approvação em todas
as cadeiras do anno anterior e recibo de pagamento da
respectiva taxa.
Art. 209. Será permittido aos alumnos, que dependerem
de uma só materia de um anno, a matricula nessa materia
de que dependem, e a matricula no anno seguinte, afim de
poderem prestar as provas de trabalhos praticas e as
finaes.
Paragrapho uni co. Neste caso, deverá o alumno juntar
ao requerimento o certificado de que só depende de uma
materia e o recibo de pagamento das taxas de matricula
dessa materia e das do anno seguinte.
Art. 210. Aos altimnos matriculados, o instituto fornecerá um cartão de identificação, na fórma prescri pta
pelo regimento interno.
Art. 211. Durante o per iodo lectivo serão obrigatoria~
mente realizados trabalhos praticos, segundo o programma
apresentado pelos professores e approvado pela Congrc~
gaç:lo.
Art. 212. Dos trabalhos praticos de cada alumno,
ficar~i, sempre que fôr possível, a juizo da Congregação,
ttm relatorio, memoria descriptiva ou documento analtJgo.
em que o professor do curso respectivo lançarei a nota.
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Art. 213. H.averá uma só época para o exame vestibular, que será de 16 a 26 de março e duas épocas para os
exames de todas as materias do curso, começando a pri ..
meira em 1 de dezembro e terminando improrogavelme!lte
a 31 do mesmo mez e a segunda em 2 de março e termi ..
nando improrogavelmente a 15 do mesmo mez.
§ 1°. O alumno, que tiver seis reprovações durante o
curso, não poderá continuai-o.
§ 2°. A data do inicio dos exames SÓ poderá ser
adiada na fórma prevista neste regulamento.
.
§ 3°. Em caso de grande affluencia de examinandos,
o director antecipará para 25 de novembro o inicio dos
exames de primeira época.
· Art. 214. A inscripção para exames terá logar nos 1O
dias precedentes áquelle em que os mesmos devem começar.
Paragrapho unico. A data da abertura da inscripção
será annuncida por edital, affixado na Faculdade e publi ..
cacto em um jornal de grande circulação, com 15 dias de
antecedencia.
Art. 215. O candidato a exame vestibular deverá apre~
sentar, na fórma estabelecida pelo regimento interno, os
seguintes documentos:
a) identidade de pessôa, comprovada nas mesmas condições definidas no art. 206 e attestado de vaccinação antivariolica;
b) certificado de approvação final nas materias do 5n
anno do curso secundado, passado pelo Collegio Pedro 11,
pelos institutos congeneres equiparados, ou pelos que
obtenham juntas de exames, na fórma prescripta por este
regulamento;
· c) recibo do pagamento da taxa de inscripção para
este exame.
Paragrapho ~mico. O candidato, que tiver certificado de
curso gyninasial completo, feito no estrangeiro, authenticado pela autoridade consular brasileira e acompanhado
de prova official de que o titulo exhibido é acceito pelos
estabelecimentos de ensino superior do paiz, que o expedio
para a respectiva matricula, e desde que comprove a reciprocidade para com os certificados dos cursos secundarias
brasileiros, poderá inscrever-se no exame vestibular, apresentando certificado de approvação, obtida nos termos da
letra .h deste artigo, em exames de portuguez, gl'ographi<~ do
Brasil e historia do Brasil.
Art. 216. O exame vestibular comprehenderá provr~
C'scripta, prova oral e prova pratica.
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~aragrapho unico. Esse exame será julgado por uma
commissão escolhida pelo director entre os professores
do proprio estabelecimento de ensino superior, que não
tenham leccionado particularmente qualquer das materias,
que o constituem, sob a presidencia do vice-director ou
de um professor designado, na falta delle, pelo director.
Art. 217. Os alumnos approvados no exame vesti_bular, que não possam obter matricula, em virtude da
limitação estabelecida neste regulamento, poderão conseguil-a em outra escola congenere, desde que haja vagas,
na fórma qo art. 207, § 2°.
§ 1°. E nulla ·a inscripção de matricula feita com documento falso, assim como nullos são todos os actos, que a
ella se seguirem, e aquelJe que por esse meio a pretender
ou obtiver, além da perda da importancia das taxas pagas,
fica sujeito ás disposições do Codigo Penal e inl_1ibido pelo
tempo de dois annos de se matricular ou prestar exame em
qualquer dos estabelecimentos de instrucção federaes ou
a estes equiparados.
§ 2°. Os documentos sobre os quaes recaiam suspeitas
de falsificação e os declaradamente falsos deverão ser immediatamente remettidos ao Director Geral do Departamento
Nacional do Ensino.
Art. 218. O exame vestibular nas Faculdades de Direito
versará sobre literatura, especialmente do Brasil, historia
universal e do Brasil e philosophia.
Art. 219. O exame Vt!stibular nas Faculdades de Medicina, de Pharmacia e de Odontologia versará sobre
physica. chimica e historia natural.
Art. 220. O exame vestibular na Escola Polytechnica
versará sobre atgebra elementar e superior, geometria, trigonometria plana e espherica, desenho linear e geometrico, geometria descriptiva (ponto, recta e plano) e noções
de geometria analytica.
Art. 221. Os candidatos a exame de primeira época
dos cursos juntarão aos respectivos requerimentos os seguintes documentos:
a) prova. de estar matriculado;
b) recibo de pagamento das taxas de frequencia, referentes a cada ma teria, e da de exame;
c) declaração do professor do curso, nas condições
prescriptas pelo regimento interno, de que realizou, no
mínimo, tres quartos dos trabalhos praticos por elle determinados;
d) prova da frequencia, prescripta no regimento interno.
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Art. 222. O candidato a exame de segunda época
deverá juntar ao seu requerimento, além do certificado de
matricula ou de transferencia, os seguintes documentos:
a) recibos de pagamento das taxas de frequencia
das materias do exame e da taxa deste;
b) declaração do professor de que executou, no
minimo, tres quartos dos trabalhos praticos dados durante
o anno lectivo.
§ to. Só poderão comparecer a exame de segunda
época os alumnos, que tenham sido reprovados em uma
s6 materia do curso, nos exames da primeira época, c os
que não tenham podido, por motivo de molestia, prestar
exames na primeira época.
§ 2°. Os alumnos, que não tenham realização de traha-lllos praticos, não poderão prestar exame.
§ 3°. Não poderão prestar exame os alumnos, que tiverem dado mais de 30 faltas nos cursos de cadeiras,
que não comportarem realização de trabalhos praticos.
Art. 223. Os examés dos cursos <li! medicina, pitarmacia, odontologia e engenharia constarão, de uma prova
oral, em cada cadeira, e de uma prova pratica, nas cadeiras, que a comportarem.
§ 1°, Nos cursos de direito constarão de provas escripta
e oral.
§ 2°. Nos institutos equiparados de medicina, pharmacia e odontologia haverá, tambem, além da prova
pratica, nas cadeiras, que a comportarem, provas escripta c
oral.
Art. 224. Nos exames de primeira época a arguição,
na prova oral, durará 20 minutos no maximo e 10 no
minimo para cada examinador e, nos de segunda época,
30 minutos no maximo e 15 no minimo.
Art. 225. Constituirão a commis·são examinadora um
presidente e dois e·xaminadores, fazendo parte das mesas
os professores e os docentes-livres da materia e, quando
necessario, professor ou docente-livre de outra materia.
Art. 226. Sempre que o numero de alumnos determinar
impossibilidade da conclusão dos exames no periodo
regulamentar, o director do instituto é obrigado a constituir
mesas examinadoras supplementares, compostas dos mesmos ou de outros examinadores, nos termos do regimento
interno.
Art. 227. O regimento interno prescreverá as condições
em que deverão ser feitas a prova cscripta c a prova
pratica.

Art. 228. A arguição na prova oral da primeira época
será feita sobre ponto sorteado no momento, tirado de um.a
lista approvada pela Congregação, como prescrever o regimento interno, abrangendo toda a materia leccionada,
devendo cada ponto versar sobre tres partes do programma.
Paragrapho unico. Nos exames de segunda época, a
prova oral comprehenderá a materia de todo o programma,
igualmente sorteado o ponto para a arguição, e vcrsar<í,
cada ponto, sobre quatro partes do programma, no minimo.
Art. 229. O regimento interno fixará o número maximo
de alumnos para cada turma de exame.
Art. 230. O julgamento dos exames será feito com a
média geral das notas dadas pelos examinador~s a todas
as provas prestadas, desprezando-se, na apuração final, as
fracções inferiores a um meio, contando-se como uma unidade as superiores.
'
§ 1°. Cada examinador ·dará a cada prova um gnío,
de zero a dez, sem fracção, considerando-se approvado o
o alumno cuja média geral fôr egual ou superior a quatro,
na primeira época, e egual ou superior a cinco na segunda
para os cursos superiores, e egual ou superior a quatro,
nas duas épocas, para os exames dos cursos secundarias.
§ 2'\ Na primeira época, para todos os cursos e na
segunda, para os cursos secundarias, será considerado
approvado simplesmente o alumno, que obtiver média geral
cgual ou superior a quatro até seis, exclusive; plenamente
quando a média geral fôr de seis a dez, exclusive, e com
distincção quando obtiver média geral dez.
§ 3°. Na segunda época, para os cursos superiores,
considerar-?e-á approvado simplesmente o alumno, que
obtiver média geral egual ou superior a. cinco, até sete,
exclusive; plenamente quando a média fôr de sete a dez,
exclusive, e com distincção quando obtiver média geral
dez.
Art. 231. Ficam supprimidos os exames por simples
promoção, independente das provas instituídas por este
regulamento.
Art. 232. Os docentes-livres não ·poderão ter cursos
particulares, remunerados, das materias, que ensinarem
officialmente, frequentados por alumnos do instituto.
§ 1°. A mesma prohibição é extensiva aos assistentes.
§ 2°. O docente, terminando o programma antes do
encerramento do periodo lectivo, dever;í proseguir no curso,
desenvolvendo ou repetindo as partes theoricas ou praticas,
consideradas mais importantes.
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Art. 233. Para se verifjcar a presença do professor ou
docente-livre e conhecer a frequencia de seu curso, ao fim
de cada lição ser-lhe-á apresentada pelo inspector uma
caderneta, authenticada na fórma do. regimento interno,
onde o mesmo inspector fará a indicação do numero da.
lição professada, da sua data e do numero dos alumnos
presentes. O docente verificará a exactidão das indicações
feitas, mencionará a materia do ponto do programma esplanada, e as encerrará com a sua assignatura óu rubrica.
Paragrapho unico. Em caso de falta collectiva dos
alumnos, cumpre ao docente declarar na caderneta a materia,
que deveria ser esplanada na lição do dia, a qual será
considerada como explicada.
Art. 234. Os cursos officiaes dos docentes livres obedecerão em tudo ás normas geraes dos cursos professados
pelos cathedraticos, sendo applicadas aos mesmos as disposições do artigo anterior.
Art. 235. As taxas de exame serão distribuidas integralmente entre os membros da commissão examinadora.
Art. 236. A taxa de matriula será paga de 16 a 31 de
março, improrogavelmente, assim como a taxa de frequencia
do primeiro período. A taxa de frequencia do segundo periodo será paga de l a 15 de agosto. As taxas de exames
serão pagas antes da inscripção.
Arb 237. Ficam estabelecidas, de accôrdo com a tabella annex'a, as seguintes taxas: taxa de exame vestibtJlar; taxa de matricula etn qualquer dos annos da escola;
taxa de frequencia por anno; taxa de frequencia de cadeira
dependente ; taxa de exame ; taxa de transferencia.
Art. 238. O alumno commúnicará á secretaria do estabelecimento a sua residencia e as mudanças, que fizer.
Art. 239. Em todos os annos do curso serão admittidos
cinco alumnos gratuitos: o primeiro será o que tenha obtido
média mais elevada de approvação no exame vestibular ou
no anno anterior, decidindo o director em caso de empate;
o segundo será indicado pelo Governo; e os tres restantes
serão escolhidos pelos proprios collegas de anno, em
reunião presidida pelo vice-director e na· fórma prescripta
pelo regimento interno.
§ I 0 • Fica entendido que a gratuidade neste caso só
poderá ser concedida ao alumno approvado com média
geral de anno superior a sete, salvo quanto ao 1o anno.
§ 2°. No Collegio Pedro 11, a concessão da gratuidade
obedecerá ás disposições estabelecidas no respectivo regimento interno.
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Art. 240. Só serão permittidas transferencias de uma
escola para oútra no periodo, que vae de I de janeiro a
30 de março, não sendo, entretanto, permittidas transferencias no ultimo anno escolar.
§ 1°. As transEerencias só podem ser feitas entre estabelecimentos officiaes ou equiparados.
§ 2°. A guia de transferencia deve especificar se o
alumno prestou exame na primeira época, se deixou de o
prestar por motivo de força maior, se foi reprovado em uma
cadeira apenas ou se deixou de apresentar-se a exame da
mesma, quaes as cadeiras em que tenha sido approvadn
até o pedido de transferencia, relativa ao anno ultimo de
que tenha prestado exame, se foi suspenso e por quanto
tempo; mostrar emfim toda a sua vida escolar.
§ 3°. No Collegio Pedro li as transferencias de alumnos,
bem assim as de funccionarios de uma para outra secção
serão feitas pelo Director Geral do Departamento.
Art. 241. As escolas officiaes e equiparadas estão
obrigadas a cooperar na manutenção da disciplina geral,
respeitando reciprocamente as penalidades por ellas impostas.
Art. 242. O horario dos trabalhos escolares, estabelecido pelo director, não depende de quaesquer limites
fixados para os trabalhos nas repartições publicas.
Paragrapho unico. No Collegio Pedro 11, o horario
será submettido á approvação do Director Geral do Departamento.
SECÇÃO DECIMA SEGUNDA
DA POLICIA ESCOLAR

Art. 243. A policia escolar tem por fim manter, no
seio da corporação escolar, a ordem e a moral.
Art. 244. As penas disciplinares são as seguintes :
a) advertencia particular, feita pelo director;
b) advertencia publica, feita pelo director em presença
de certo numero de professores;
c) suspensão por um ou mais períodos lectivos;
d) expulsão da escola;
e) exclusão dos estudos em todas as escolas brasileiras, officiaes ou equiparadas.
§ 1°. As penas disciplinares das letras a, b e c s;1o
de attribuição do director; as das letras d e e competem
ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
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§ 2°. Estas penas não isentam da re~ponsabilidade
penal em que haja o infractor incorrido.
Art. 245. Incorrerão nas penas com minadas no artigo
anterior, letras a e b, os alumnos que:
I, faltarem ao respeito, que devem ao director ou a
qualquer membro da corporação docente;
11, desobedecerem ás prescripçOes feitas pelo director
011 por qualquer membro da corporação docente;
111, offenderem a honra de seus collegas;
IV, perturbarem ·a ordem, ou ~iverem procedimento
dcshonesto nas aulas ou no recinto da escola;
V, inscreverem, por qualquer modo, qualquer coisa
nas paredes do edifício do estabelecimento, ou destruirem
os editaes e avisos nellas affixados;
VI, damnificarem os instrumentos, apparelhos, modelos, mappas, livros, preparações, moveis e outros ohjectos da escola, sendo nestes casos tambem obrigados :í
i ndemnização ou substituição da coisa damnificada;
VII, dirigirem injurias aos funccionarios administrativos.
Art. 246. Incorrerão nas penas do art. 244, letras
c, de e, conforme a gravidade do caso, os alumnos que:
I, reincidirem nos actos mencionados no artigo anterior;
11, praticarem actos immoraes dentro do estabelecimento;
Ill, dirigirem injurias verbaes ou escriptas ao diredor, a algum membro do corpo docente ou a autoridades
constituídas;
IV, aggredirem o director,_ qualquer membro do corpo
docent.e, funccionarios do ensino ou autoridade constituída;
V, commétterem faltas sujeitas á sancção das leis
penaes.
' Art. 247. Se o director julgar que o facto merece as
penas indicadas nas letras c, d e e do art. 244, mandar;:í
abrir inquerito, inquirindo testemunhas do facto c ouvindo
o accusado. Esse inquerito será communicado ao Governo.
§ 1°. A convocação para o inquerito disciplinar seréÍ
feita pelo director, por escripto.
§ 2°. Durante o inquerito, o accusado não poderá ausentar-se, nem obter transferencia para outro instituto.
Art. 248. Nos casos em que seja imposta pena, ser;í
a decisão communicada por escripto ao alumno faltoso
com as razões, que a determinarem.
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Art. 249. Os professores, docentes~livrcs c l!emais
auxiliares do ensino serão passíveis das penas de simples
aclvertencia, suspensão e perda do cargo.
Art. 250. Incorrem nas referidas penas os membros
do magisterio:
I, que não apresentarem os seus programmas em
tempo opportun_o;
li, que faltarem aos exames, ou ás sessões da Collgregação sem motivo justificado;
III, que deixarem de comparecer para desempenho
de seus deveres, por mais de 1O · dias, sem causa participada e justificada;
IV, que abandonarem as suas funcções por mais
de seis mezes, sem licença, ou dellas se afastarem por
quatro annos consecutivos, para exercerem funcções extranhas ao magisterio, excepto as de eleição popular;
V, que faltarem com o respeito devido ao director,
a quaesquer autoridades do ensirro, aos seus collegas e á
propria dignidade do magisterio;
VI, que se servirem da sua cadeira para pregar doutrinas subversivas da ordem legal do paiz.
Paragrapho unico. Os docentes, que incorrerem nas
culpas definidas nos ns. I a Ill ficarão sujeitos, além do
desconto em folha de pagamento, á advertencia applicada
pelo director; os que incorrerem na do n. V soffrerão
a pena de suspensão, imposta pelo director, por oito
a 30 dias; e os que incorrerem na do n. IV perderão
o cargo, por communicação do director e acto do
Governo, quando fôr da competencia deste; os que
incorrerem nas do n. VI serão suspensos, por acto do
Governo, pelo tempo, que a este parecer c0nveniente, até
um anno.
Art. 251. Perderá um terço dos vencimentos, dt~rantc
os mezes de férias, de janeiro e fevereiro, o professor,
q uc, em exerci cio do cargo, não leccionar integralmente
o programma do curso por elle dirigido. Os docenteslivres, nas mesmas condições, perderão o direito ;i
metade das taxas, que lhes couberem, relativas ao segundo periodo lectivo, para o que a thesouraria conservará esta parte em seu poder, até que o director a·utorizc
o pagamento.
Art. 252. Das penas applicadas cabe recurso para o
Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
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SECÇÃO DECIMA TERCEIRA
DAS LICENÇAS, SUBSTITUIÇÕES E PALTAS

Art.253. As licenças aos professores e demais auxiliares
do ensino, que gozarem das regalias de funccionarios publicas, serão concedidas na fórma das leis em vigor.
Art. 254. As licenças aos professores e funccionarios
não comprehendidos no artigo anterior serão concedidas
pelo director, na fórma estabelecida pelo n'gimento interno~
Art. 255. A substituição do cathedratico pelo chefe de
clínica, de laboratorio ou de curso, ou por docente-livre,
será feita por indicação delle e acto do director, salvo o
disposto no art. 149, letra j.
Art. 256. Os professores e auxiliares do ensino ficam
sujeitos ao desconto dos respectivos vencimentos correspondentes aos dias em que faltarem, sem causa justificada,
a juizo do director, que poderà abonar até tres faltas por
mez.
SECÇÃO DECIMA QUARTA
DO PESSOAL

ADMINISTRATIVO

Art. 257. Além dos funccionarios determinados na:s
disposições especiaes deste regulamento, haverá nos estabelecimentos de ensino os funccionarios administrativos
necessarios ao serviço, ·constantes, por categorias, do
regimento interno, sendo o seu numero em cada uma dellas
proposto pelo Director ao Ministro da justiça e Negocios
Interiores, por intermedio do .Director Geral do Departatl)ento, quando fôr organizado o orçamento annual da
despeza.
Art. 258. O regimento interno prescreverá as attribuições, os deveres e a fórma de substituição do pessoal
administrativo.
Paragrapho unico. O preenchimento das vagas de
fuuccionarios, nomeados pelos directores, far-sc-á, quando
possível, por promoção, sendo dois terços por merecimento
e um terço por antiguidade; a começar pelo merecimento.

CAPITULO IX
Das Universidades
Art. 25~J. É mantida, com a sua actual orgaui za~~ha,
nu que 11ão çontratiar as disposições deste regulamento,
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a Universidade do Rio de janeiro, cujo Reitor, salvo o
disposto no art. 3°, será designado pelo Presidente da
Republica de entre os Directores das Faculdades, que a
constituem.
§ 1°. Ser-lhe-ão incorporadas as Faculdades de Pilarmacia e de Odontologia, agora creadas, e outros institutos
de ensino, que, por sua natureza, possam fazer parte do
systema universitario.
§ 2°. O regi111ento interno da Universidade do Rio de
Janeiro será revisto pelo actual Conselho Universitario c
por intermedio do Director Geral do Departamento, submettido á approvação do Ministro da Justiça e Negocios
Interiores.
Art. 260. Poderão ser creadas, nos mesmos termos
da do Rio de janeiro, outras Universidades, nos Estados
de Pernambuco, Bahia, S. Paulo, Minas Geraes e Rio
Grande do Sul.
§ 1°. Para este fim precederá á creação, por decreto
do Poder Executivo, a prova de que a somma dos patri. monios, em edificios e installações das Faculdades, que
devem constituir a Universidade, é de 3.000:000$, no
mini mo.
§ zo. A creação dependerá de accôrdo com os governos dos Estados, afim de que estes concorram com um
patrimonio, em titulos da divida publica, cuja renda,
destinada ao custeio dàs differentes Faculdades, dispense
a subvenção da União para as Faculdades actualmente
não officiaes.
§ 3°. Serão officializadas·, uma vez creada a Universidade, as faculdades equiparadas, que della venham a
fazer parte.
§ 4°. Creada a Universidade onde exista actualmente
Faculdade official, o reitor da Universidade será sempre
o director da Faculdade official mais antiga. Nas outras,
o reitor será de livre nomeação do Governo ..

CAPITULO X
Da equipat•ação dos estabelecitnentos de ensino
superior e secundario
ArL 261. O Governo, nos termos deste regulamento
e do regimento interno do Departamento Nacional de
Ensino, poderá equiparar, para o effeito da validade dos
respectivos titulos ou diplomast as Faculdades de ensino
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superior, mantidas pelos Estados ou por. particulares, desde
que preencham as seguintes condições:
·
L Existencia de patrimonio, em edifícios e installaçõcs,
superior a 1. 000:000$000;
..
li. Organização de corpo docente de capacidade pro-.
fissional e de idoneidade moral comprovadas;
111. Organização didactica e administrativa identica á
das Faculdades officiaes;
IV. Effectivo e regular funccionamento, anterior á
prévia fiscalização, por tres annos no minimo ;
V. Existencia de fontes de receita para sua regular
manutenção;
VI. Haver obtido do Conselho Nacional do Ensino,
p~lo voto de pelo menos dois terços de seus membros
parecer favoravel á concessão requerida.
.
Paragrapho unico. Não será concedida a inspecção
preliminar quando o Director Geral do Departamento ou
o Conselho Nacional do Ensino tiverem informações fundadas da falta de idoneidade dos directores ou de professores do instituto.
Art. 262. A equiparaçfto será concedida depois de
prévia fiscalização do instituto durante dois annos, pelo
menos; por inspector nomeado pelo Director Geral do Departamento, em vista do relatorio e documentos por elle
apresentados e ouvido o Conselho do Ensino Secundario e
Superior.
Paragrapho unico. Para esta fiscalização prévia, a
Faculdade interessada depositará a importancia de 18:000$
por anno, destinada á remuneração do inspector.
Art. 263. Concedida a equiparação, a Faculdade contribuirá annualmente com a quantia de 12:000$ para remuneração do inspector permanente.
Paragrapho unico. O deposito dessa quantia será feito
por semestres adeantados.
Art. 264. Uma vez equiparada, a Faculdade é obrigada
a submetter o seu regimento interno á approvação do
Ministro da justiça e Negocios Interiores, nas mesmas
condições das Faculdades officiaes, .observado o disposto
110 § 2° do art. 277.
Art. 265. A equiparação será cassada, sem direito a
reclamação alguma, por decreto do Poder Executivo, desde
que o estabelecimento viole o regulamento de ensino, não
observe o seu regimento interno ou fique provada a incfficiencia do ensino ministrado.
§ 1°. A existencia destes factos será verificada em
rclatorio do inspector da propria Faculdade tnt mediante

h\speeção especial, detennlnada pelo Ministro da Justiça
e Negocios Interiores. ou pelo Dtrector Geral do Departamento.
§ 2°. Essa inspecç~o especial será, tambem, determinada pelo Director Geral ·do Departamento, sempre que a
julgar conveniente para verificar a normalidade nos serviços
de inspecçã9.
·
Art. 266. A equiparação só poderá ser readquirida e,
passados tres annos, a Faculdade demonstrar que sanou as
faltas e irregularidades, que' determinaram a respectiva
cassação.
Art. 267. Quando ·a falta não fôr de excessiva gravidade, mas revele inconveniencia pàra o ensino, poderá ser
a equiparação s.uspensa por um a dois annos, por acto do
Ministro da justiça e Negocios In.teriores. ·
Art. 268. A equiparação a9 Collegio Pedro 11 só será
concedida aos estabelecimentos de ensino secundaria offi..
cialmente mantidos pelos Estados e que observem as regras ·
prescriptas neste regulamento, dispondo de edificio e in..
stallaçoes necessarias, e submettettdo-se a fiscalização identica á estabelecida para os estabelecimentos de ensino
superior equiparados.
Art. 269. Aos actuaes institutos de ensino, por qualquer
fórma equiparados aos officiaes, será cassadtr a equiparação
se, no prazo de 12 mezes, não se tiverem reorganizado
na fórma deste tegulamento, salvo quanto ao patrimonio,
que será o que possuíam ao tempo da equiparação.

CAPITULO XI

··Das juntas examinadoras

Art. 270. A estabelecimentos de ensino particular,
qualquer que seja a sua séde, poderá ser concedida a fa ..
culdade de obterem juntas examinadoras para os differentes
'annos do curso secundario, desde que sejam observadas
as seguintes condiçOes :
. I. Ser a concessão proposta pelo Oirector Geral do
, Departamento Nacional do'Ensino e deferida pelo Ministro
da justiça e Negocios Interiores;
11. Provar o estabelecimento, que dispõe de corpQ
docente idoneo e que observa nos seus cursos programína
igual ao do Collegio Pedro 11;
111. Depositar a quantia necessaria para a remuneraçâo
dos membros das juntas examinadoras;
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IV. Observar. as prescri pçoes consta~tes do regimento
interno do Departamento Nacional do Ensino.
·
Art. 271. As juntas examinadoras compor-se-ão de
tres. membros, de reconhecida competencia didactica nas
materias, que tiverem de examinar, e serão nomeadas pelo
Director do Departamento Nacional do Ensino, na fórma
do respectivo regimento interno.
· Paragrapho unico. Os traballtos das juntas examinadoras, em cada instituto, serão superintendidos por um
inspector, nomeado pelo pirector Geral do Departamento,
na fórma do regimento interno.
Art. 272. As juntas poderão .ser designadas para os
exames de um ou mais annos do curso -secundarfo. observado o disposto no § 3°, quanto á classificação das materias.
§ 1o. A nomeação de examinadores só poderá recahir
em professores de idoneidade comprovada e matriculados
po Departamento Nacional do Ensino, tudo na fórma do
seu regimento interno.
§ 2°. Terão direito á matricula, desde que a requeiram e nada haja que os desabone, os membros do
magisterio particular, que tenham sido designados pelo
menos tres vezes para bancas examinadoras até 1924.
.. § 3°. As matrictilas,.se farão por miderias ou grupos
de disciplinas, assim discriminadas :
_a) latim, portuguez, francez e literatura;
b) inglez e allemão ;
c) mathematica e cosmographia;
d) sciencias physicas e naturaes;
e) geographia, historia universal e historia do Brasil;
/) historia da philosophia, ph!losophia e sociologia.
Art. 273. Os exames de cada à.Iumno serão restrictos
ás materias de cada anno do curso, observada rigorosamente a seriação estabelecida para o Collegio Pedro 11,
não sendo permittido exame de mais de um anno do curso
em uma só ou nas duas épocas successivas.
'Paragrapho unico. Para este effeito, os alumnos, que
se inscreverem pàra exame, deverão provar a sua approvação nas ma terias do, anno anterior, mediante certificado
expedido pelo Collegio Pedro 11, pelos gymnasios equiparados, ou pela fórma que fôr prescripta pelo regimento
interno do Departamento, quanto aos exames feitos perante as juntas de que. trata este capitulo.
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Art. 274. '-As juntas examinadoras serão fiscalizàdas
pelo respectivo inspector, ao qual incumbe :
I. Verificar a regularidade de cada inscripção para
exame perante a respectiva junta; ·
11. Fiscalizar o processo dos mesmos exames ;
111. Suspender total ou . parcialmente os exames, se
verificar violação dos preceitos legaes ou faltas graves,
recorrendo do seu acto para o Director Geral do Departamento quando se tratar de suspensão total.
·
Art. 275. b attestado de approvação será passado em
talão impresso, fornecido pelo estabelecimento interessado,
em duas vias, uma das quaes será archivada no Departamento Nacional do Erlsino.
Paragrapho unico. O talão será rubricado préviamente
pelo inspector e o attestado será passado ria fórma
prescripta no regimento interno do Departamento.
Art. 276. As provas dos exames serão julgadas na
fórma estabelecida no regimento interno do Departamento:
a) as oraes, pela junta examinadora;
b} as escriptas. por commissão diversa, designada
pelo Director do Departamertto.
§ 1°. As provas escriptas, rubricadas pela junta examinadora, serão enviadas á commissãó de que trata a letra b,
immediatamente pelo correio, sob registro, como serviço
. publico, mas de fórma que não possa ella conhecer os
nomes dos autores das mesmas.
§ 2°. As provas escriptas e oraes consistirão . na
solução de tres questões, no mínimo, para cada especie
de prova, formuladas pela· junta examinadora de accôrdo
com o programma dó Collegio Pedro 11.
§ 3°. O Director Geral do Departamento poderá delegar. em pessoas. de reconhecida idoneidade as funcções
pertinentes á direcção e fiscalização das juntas examinadoras de um Estado ou região, para maior facilidade e
rapidez dos serviços, conforme o disposto no regimento
interno do Departamento.
·

CAPITULO XII
Disposições geraes e transitorias
Art. 277. Todos os regimentos internos a que se refere
este regulamento dependerão, para sua vigencia, de approvação do Ministro da justiça e Negocios Interiores.

§ to. O regimento interno de cada instituto determinará
a fórma e os dizeres do certificado ou diploma de habilitação nas materias do curso.
,
§ 2°. Os institutos equiparados serão obrigados a
adoptar o regimento interno do instituto official congcncre,
excepto quanto ~ parte economica.
Art. 278. Serão registrados no Departamento Nacional
do Ensino todos os diplomas conferidos pelos institutos
federaes, officializados ou equiparados para que possam
produzir os necessarios effeitos legaes.
§ 1°. Os institutos de ensino superior federaes, officializados ou equiparados são obrigados a remetter ao Departamento dentro de 30 dias, .contados da data da collação do respectivo gráo, os diplomas ou certificados dos
que concluírem o curso.
§ 2°. Nos institutos equiparados a remessa será feita
·por intermedio dos respectivos inspectores e nos outros por
intermedio da Directoria, acompanhando sempre o historico completo da vida escolar de cada diplomado.
§ 3°. Só poderão ser registrados os diplomas cxpc. didos depois da data da equiparação, verificada a regularidade do curso de cada diplomado.
§ 4°. Os diplomas expedidos por institutos de ensino
superior estrangeiros só poderão ser revalidados em insti ...
tutos federaes congeneres.
·
Art. 279. As questões relativas ao bom funccionamento dos institutos, methodos de ensino, aulas, trabalhos
praticos, e:?Cames e' administração, não previstas neste regulamento, serão reguladas pelo regimento interno.
§ 1°. Nenhum membro do pessoal administrativo do
Departamento ou repartiç~o subordinada ao mesmo poderá fazer parte do corpo docente pu administrativo de
qualquer estabelecimento, que goze ou pretenda gozar das
regalias da equiparação.
§ 2°. Perderá o cargo que exercer no Departamento
ou em qualquer instituto ou repartição a elle subordinado
o funccionario, que collaborar em qualquer fraude de cer...
tificados de exames ou de diplomas, o que se apurará
mediante processo .administrativo, por uma com missão
nomeada e presidida pelo Director Geral do Departamento.
§ 3°. Nos institutos de ensino superior federacs, offi . .
ciaes ou equiparados, o cargo de secretario só poderá ser
e'xercido por cidadãos diplomados, por estabelecimentos
nacionaest no curso ministrado no~ ditos institutos.
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Art. 280. Os casos omissos serão resolvidos, de
accôrdo cem o espírito deste regulamento, em instrucções.
do Ministro da justiça e Negocios Interiores.
Art. 281. Em quanto os institutos de ensino não or...
ganizarem os seus regimentos internos, continuarão em
~igor as disposições dos actuaes, que não -contrariarem os
preceitos deste decreto.
Art. 282. Os novos regimentos internos deverão
estar organizados, em cada instituto, dentro do praso de
tres mezes, findos os quaes serão elaborados pelo Departamento Nacional do Ensino, e postos em vigor pelo Ministro da justiça e Negocios Interiores, até que, na fórma
deste regulamento, sejam modificados pelas respectivas
congregações.
Art. 283. São mantidas as actuaes rubricas de receita
do Cons~lho Superior do Ensino, que terão a arrecadação
prevista neste regulamento e serão destinadas ás des ..
pezas do Departamento.
.
Art. 284. Os professores cathedraticos dos institutos
de ensino superior poderão fazer cursos de aperfeiçoamento, remunerados ou não, no recinto dos estabele...
cimentos officiaes, para pessôas já diplomadas, de accôrdo
com as instrucções prescriptas nos regimentos internos.
Art. 285. Os professores de cadeiras supprimidas
ou fundidas por esta reforma, que não forem aproveitados
em outras, ficarão em disponibilidade, com as vantagens
do seu cargo, até que sejam collocados.
Art. 286. São mantidos os direitos dos actuaes pro~
fessores substitutos, constantes da legislação ora revogada,
sendo-lhes tambem conferidos os direitos estabelecidos
por este regulamento para os docentes livres.
Art. 287. Ficam respeitados os direitos dos actuaes
docentes livres, nos termos da legislação anterior a este
regulamento.
Paragrapho unico. Para que possam, porém, gosar de
vantagens novamente estabelecidas, deverão sujeitar-se ás
provas de habilitação ora prescriptas, salvo se já tiverem
prestado taes provas sob a vigencia de regulamentos anteriores, identicos ao actual, ou regido cursos das respectivas
disciplinas, com frequencia apurada e notaria efficiencia.
Art. 288. O Governo poderá fazer livremente o provimento das cadeiras novas, dentro do prazo de 90 dias, a
contar da data da publicação dest~ decreto.
Paragrapho unico·. Poderá igualmente nomear ou
conceder transferencias de professores cathedraticos, do
mesmo ou· de outro instituto' official congenere, par~ as

86

ACTQS DO ·PODER: EXE'CU.TIVO

cadeiras novas~ ou para as vagas ·resultantes das mesmas
trailsferencias ou de disponibilidade.
Art. 289. As actuaes cadeiras do curso medico: Physica Medica·, Chimica Medica, Historia Natural Medica
e Anatomia Descriptiva, Anatomia medico-cirurgica e
operações e apparelhos passarão a denominar-se: Physica,
Chimica Geral e Mineral, Chimica Organica e Biologica,
Biologia GeraL e Parasitologia, Anatomia Humana e Medi·
cina operatoria.
.
Art. 290. Fica creada a cadeira de Clinica Medica
Propedeutica na Faculdade de Medicina do Rio de janeiro.
Art. 291. As actuaes cadeiras da Escola Polytechnica:
Trigonometria espherica ; Astronomia theorica e pratica e
geodesia; Mineralogia, geologia, noções de metallurgia;
flavegação interior, precedida do estudo de hydraulica
Nuvial, portos de mar, pharóes; Economia politiça, direito
administrativo, estatística; Historia natural, com desenvolvimento da botanica systematica, especialmente do Brasil,
passarão a denominar-se: Astronomia espherica e pratica,
geodesia e construcção de cartas geographicas; Geologia
economica e noções de metallurgia; Portos de mar, rios e
canaes; Estatistica, economia política e finanças; Botanica
e zoologia industriaes, materias primas.
Art. 292. Os actuaes professores de desenhd da Escola Polytechnica, que não forem aproveitados nas duas
aulas creadas por este regulamento, continuarão a reger
os seus cursos, com programmas approvados pela Congregação e apresentados pelos professores das cadeiras a que
se ligar o ensipo de desenho.
· § 1o. Os exames de desenho das aulas actuaes serão
effectuados na mesma época que os das cadeiras correspondentes e serão julg~dos por bancas examinadoras de que
farão parte e os cathedraticos e os professores de desenho
respectivós.
§ 2°. A' medida que forem vagando, serão supprimidos
os cargos de professores de desenh9 das aulas actuaes,
ficando incorporado o respectivo ensino ás cadeiras a que
se deve ligar o trabalho graphico, sob a responsabilidade
dos cathedraticos.
.
Art. 293. Os actuaes preparadores ou assistentes
vitalicios, quando propostos pelo professor cathedratico,
continuarão nas suas funcções, com a denominação unica
de assistentes, mas não poderão ser chefes de clinicas,
de laboratorio ou de cursos, nem substituir o cathedratico
nos seus impedimentos temporarios, sem que tenham
obtido o titulo de docente-livre.
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§ 1°. Os que não forem propostos pelo professor
cathedratico poderão ficar addidos, com os respectivos
vencimentos, salvo o caso de permuta, previsto no art. t 49,
letra k.
.
·
§ 2°. Ficam extensivos aos preparadores nomeados
na vigencia da lei organica do ensino os dir· itos reconhecidos aos assistentes nomeados na vigencia da dita lei,
pela de n. 3. 654, de 7 de janeiro de 1919.
§ 3°. Os actuaes preparadores não vitalicios passam
a denominar-se assistentes, e a exercer as funcções destes.
§ 4°. Dentro do prazo de dois annos, os actuaes
preparadores e os assistentes nomeados antes da vigencia
, deste regulamento poderão concorrer ao logar de professor
cathedratico independentemente da prévia obtenção do
titulo de doc.ente-livre.
Art. 294. O actual professor cathedratico de chimica
analytica e toxicologica e o seu substituto poderão ser
aproveitados nas vagas das cadeiras de chimica do curso
medico, resalvados os direitos do actual professor substituto
de chimica medica.
Art. '295. O professor de clínica ·propedeutica tem o
direito de preencher, quando vagar, qualquer das cadeiras
de clinica medica, e o de pathologia medica, a de clinica
medica propedeutica. O mesmo se observará em relação
aos professores de pathologia cirurgica e medicina operatotia, quanto á cadeira de clínica cirurgica, e ao de obstetrícia, quanto á de clínica obstetrica.
Art. 296. Os estudantes dos cursos superiores, já
approvados no primeiro anno, ou em algumas das cadeiras
delle, poderão concluir os estudos de accôrdo com a seriação
acttial das materias do respectivo curso, mas serão obrigados ao estudo e exame dê todas as cadeiras e aulas
actuaes e ainda das cadeiras e aulas agora creadas, desde
que estas ultimas façam parte de anno posterior áquelle
em que já tenham sido approvados, salvo o disposto no
art. 304.
Paragrapho unico. Ser-lhes-ão applicaveis as exigencias deste regulamento, quanto á frequencia e exames.
Art. 297. Os estudantes, que já tenham um ou mais
exames de preparatorios, poderão concluir o curso secundaria pela fórma regulamentar anterior a este decreto,
dentro do praz9 de quatro annos, mas serão obrigados ao
exame de Philosophia.
.
§ 1°. Neste caso, para a matricula em qualquer curso
superior serão exigidos todos os preparatorios actualmente indispensaveis para os cursos de medicina e de
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direito, abolida a diversidade de materias actualmente
estabelecidas, conforme o curso superior a que se destinar
o estudante, e não sendo mais validos para a matricula ou
para a renovação desta os exames de admissão a que se
refere o § 1o do art. 152 do decreto n. 11.530, de 18 de
março de 1915. .
§ 2°. Os exames serão processados e julgados na
fó rma dos arts. 271 e seguintes.
Art. 298. Até oanno de 1926, inclusive, serão exigidos
para a matricula nos cursos de pharmacia e odontologia os
mesmos preparatorios fixados no decreto. n. 11.530, de 18
de março de 1915.
Paragrapho uni co. Os professor es de cursos secundarias, officiaes ou equiparados não poderão fazer parte
das bancas de que trata o § 2° deste artigo em relação ás
disciplinas que professarem particularmente.
Art. 299. Mediante solicitação aos directores das
Faculdades de Medicina pelos chefes dos Cqrpos de Saude
do Exercito e da Marinha, nos termos das instrucções expedidas peJos Ministros da justiça e Negocios Interiores, dti
Guerra e da Marinha, em conjuncto, poderão ser admittidos como assistentes gratuitos de clinica os medicos do
Exercito e da Marinha.
Art. 300. Emquanto não se organizar definitivamente o
Departamento Nacional do Ensino, os serviços a seu cargo
correrão pela actual Secretaria do Conselho Superior do
Ensino, que será mantida oara este effeito.
§ 1°. Auxiliarão esta Secretaria funccionarios da Directoria do Interior do Ministerio da justiça e Negocios Interiores, que para isso forem designados.
§ 2°. ·Os actuaes funccionarios da Secretaria do Conselho Superior do Ensino passarão a exercer cargos equivalentes no Departamento, cabendo ao secretario o Jogar
de director de uma das secções.
Art. 301. O Governo auxiliará, de accôrdo com as consignaçõ~s, que forem incluídas no orçamento do Ministerio
da Justiça e Negocios Interiores, a publicação de livros
de ensino superior, destinados a formar uma bibliotheca
scientifica brasileira, mediante a concessão .de premio por
volume publica~o, de accôrdo com um programma, que
será préviamente approvado.
Paragrapho unico. O Governo designará tres cidadãos
de notavel competencia em questões scientificas e de ensino, para organizarem e dirigirem a publicação, pelo prazo
de seis annos.
Art. 302. Os actuaes professores cathedraticos po. .
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derlo, se o requerenm, contar o tempo de 5
••
como su b s tt·tutos, asst· tentes preparadores ot1eu
· texerctcto
clinica, para o effeito .da di~ponibilidade.
In ernos de
·
Art. 303. Nas Fa1uldades de Direito só
nomeados prof~s~ores de .Medicina Publica P~~er~~ ser
mados em medtctna, s'n dispensa porém d
pioArt. 304. A exigenia dos exa~es da c'ade. condcurso.
·
troptca
· 1 nã o se .pplica
· aos estudantes etra e med .tcma
anno, se matricularem n 6o anno do curso ,dque, neste
.
me ICO.
Ar t · 305 · At e, que mham mstallaçoes
·
Faculdades de Pharmac. e de. Odontologt'a· proptinas, as ··
com<? ?S ex t .me tos curse a funccionar na F conld nuarãoi'
d -~ ,
Medtctna.
a cu a e (... e
• . Art. 306. Fic~m ma;idas as actuaes r ..
u1shtutos de ensmo se~1 dario ~ .. . · · · Jotações dos
despezas novas custeadas elo s · _ , superior, sendo as
pectivos orçamentos e pe~t., .J.nfç~1do das verbas dos rescido neste regulamento. .. augmento das taxas estabeleArt. 307. Ao actua 1
do Ensino fica assegura; Presidente do Conselho Superior
cargo, em que conta tdo o direito de aposentadoria nesse
n. 2.924, de 5 de t .nais de dois annos de exercido (lei
pectivas vantager- )ineiro de 1915, art. 121), com as resserviços publicctts, contando todo o tempo, que tiver de
cepção da penJs geraes e federaes, para o effeito de perlidez em uma são de aposentadoria, desde que prove invatitulo de jubillnica inspecção e fique cancellado o seu
dicina do Ridação, como professor da Faculdade de Mede 1924). ' de janeiro (lei n. 4.853, de 12 de setembro
Art. 30P
ereto n. 11. ~ Continuam em vigor as disposições do deem desaccô530, de 18 de março de 1915, que não estejam
por elle imfdO com este regulamento e não tenham sido
Art. 3'licita ou explicitamente revogadas.
data da su•9. Este regulam ~nto entrará em vigor desde a
Art. ~ publicação.
:O. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio c
lndependee janeiro, 13 de janeiro de 1925, 104° da
cia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.
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TABELLA A

DEPARTAMENTO NACIONA~ DO ENSINO
Taxas·
I - Certidão de exame ................, .............. .
II -ll
• ll diploma ............................. .
ITT J - Matricula de professor (por mater ) .............. .

10$000
20$000
:30$000

Hio de Janeiro, 1:~ de janf'iro 1le 1~2j.-- .Totio L11iz ,tl1•o.

TABELLA. IB .

TAXA DEVIDA NOS ESTAftELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
I - Taxa de inscripção parà eX.ame vestibular ....... .
II -- Taxa de frequencia, por annD, paga em du:u; prestações semestraes . . . . . . . . . . .........•.......
III - Taxa de matricula .........•. : ................ .
IV --- Taxa de exame do curso, por annu-.ou mnteria de um
anno de que tenha ficado depe.ndenic o alumno
V - Taxa de certidão de exame vestibular .......... .
VI - Taxa de certidão de exame por anno>\-.· ......... .
VII - Taxa de guia de transferencia ....... : . : ....... .
VIII - Taxa de inscripção e exam~, em defesa. d~ these ..
IX - Taxa de certidão de approvação em deiesa de
these ................................ : .... .
X - Taxa de certidão de frequencia por anno ........ .
XI -- Taxa de certidão de approvação por anno oJ materia dependente ........................ : ... .
XII - Taxa de certidão não especificada :
',
a) -- "Verbo ad verbum" ............... ·... .
b) -- Em relatorio...................... ; ..
XIII - Taxa de diploma de doutor ................. ; ..
XIV ·-- Taxa de diploma de medico, pharmaceutico, dt.~n
ti_s~a, enge~heiro, e bacharel em sciencias ju~·idtcas e soctaes............................. ) .
XV - Taxa de inscripção em exame para habilitação d,e
profissionaes estrangeiros, por materia ........ ).
XVI -- Taxa de certidão de habilitação de profissionr\1
estrangeiro ................................. )
XVII - Taxa de titulo de docente-livre ...............
XVIII - Taxa de concurso para professor ou docente-livr ~
XIX - Taxa de titulo de assistente ou auxiliar de ensiníJ
XX - Taxa de titulo de enfermeira-parteira ........... .
XXI - Taxa de frequencia de materia dependente, por!
anno...................................... .

t

120$000
480$000
l00$00í\

100$000
20$000
10$000
50$000
000$000
!}()$000
5$000
.:'i$000

10$000
5$000
200$000
150$000
()0$000

200$000
100$000
100$000
~10$000

.í0$000
60$000

Notas:
a) As taxas são pagas, além do sello devido ao ThesOtmO Narionnl;
b) A~ taxn~ dfl PxnmP~ pt>rtPTH~em aos membros da!'l ml!'<;ns exami

IWdnras.

Rio de Janeiro, 1:3 de janeiro de 1925.- .João ftâz .:17 ilO<.
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TABELLA C

TAXAS DEVIDAS NO COLLEGIO PEDRO li
21$000
Taxa de matricula para o Externato ..................... .
18$000
Taxa de matricula para o Internato ...................... .
Taxa de frequencia: Internato (em tres prestações annuaes) l :!500$000
::160$000
Taxa de frequcncia: Externato (em tres prestações aunuaes)
10$000
Taxa de lavanderia (mensal) •......................•.....
10$000
Taxa ele inscrip<,~ão de exame final. ...................... .
ao$ooo
'l'ax:t de inseripçfí.o de ex:une de admissão.. . . . . . . . . . . . . ..
5$000
Tax:t de eertidão de <~xnmc .............................. .
50$000
Taxa de tr::msferencia ................................... .
$100
Certidão: rasa (por linha) ........... ·.................... .
$500
Ccrtidã.o: husca (por anno) .............................. .
2$000
Rep;imento interno ..................................... .
!l$00()
Anuuario ............................................... .
OBSERVAÇÕES

rt) ~ão se receber:í por certidão menos Je 2$000;

b) Os filhos de funccionarios puhlieos i€·m 1lin•.ito n ~o~~~J dl' des<·onto

nn taxa dP frequencia uo Internato;
.
c) Os funccionarios publicos podem pap:ar mensahnenie as <'ontri~

bui<,·ões dos filhos matriculados no Externato e no Internato.
Rio dl' Janeiro, 1:~ de janeiro de 1925> -- .Joiin L1dz ,1fvr.).

TABELLA D

VENCIMENTOS
I ) - DEPARTAMENTO

CARGOS

NACIONAL DO ENSINO

ORDENADO

GRA'l'IFICAÇÃO

'fOTAJ,

------·-·-----Dircctor Geral. ........ .
Direetor de secção ...... .
Primeiro official. ........ .
~,egu~do officJal ........ .
J ereen·o offiCial ......... .
C:ntographo ........... .
Dnd.ylogrnpho ......... .
Porteiro ............... .
Ajudant.e de porteiro ... .
Continuo .............. .
('

..

_-OfH'lO .. , . . . . . . . . . . . . • .

Rt>rventP. , . . . . . . . . . . . ..

16:000$000
8:000$000
6:400$000
4:800$000
3:600$000
2:400$000
2 :400$000
6:000$000
4 :000$000
3:600$000
:~ :600$000

8:000$000
4:000$000
3:200$000
2:400$000
1:800$000
1:200$000
1:200$000
3:000$000
2:000$000
1 :800$000
1 :800$000
:~ :W"l$000
I

2-1 :000$0(14)

12:000$000
9:600$000
7:200$000
5:400$000
:3:600$000
3:600$000
B:000$000
fi:000$000
5:400$000
5:400$000
:1 :fi00$0110

AOTOf
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11) - INSTITUTOS DE ENSINO SECUNDARIO E SUPERIOR
a) Faculdade de Direito

CARGOS

Director ................
Professor ~at.hcrlrntico ....
Secretario ...............
Sub-secretario (*) ........
Bibliothecario ...........
Sub·bibliothecario (*) ....
Thesoureiro .............
Amanuense ... : .........
Porteiro ................
RP-del ..................

TOTAT•

GRATIFICAÇÃO

ORDENADO

-

6:000$000
4:800$000
2:400$000
1:600$000
2:000$000
1:600$000
2:400$000
1:200$000
900$000
720$000

9:600$000
4:800$000
3:200$000
4:000$000
3:200$000
4:800$000
2:400$000
1 :800$000
1 :440$000

6:000$000
14:400$000
7:200$000
4:800$000
6:000$000
4:800$000
7:200$000
3:600$000
2:700$000
2:160$000

-(*)Os cargos de sub-secretario e sub·bibliothecario seriio consPrvndos
emqnanto forP.m exeroidos pelos actuaes serventuarios,

b) Faculdades de Medicina, de
Odontologia

f!AROOS

Direct.or das tres ........
Professor cathedratico ..•.
Professor privativo ......
Assistente ..............
Secretario ..............
Sub-secretario (*) .....•.
Bibliothecario •..........
Sub·bibliothecnrio (*) ...
1'hesoureiro .............
Amanuense .............
p orteiro ................
Bedel. ..................
~,onservador ............

ORDFlNADO

Pharmacia

ORATTFTf!AÇÃO

-

9:600$000
6:400$000
4:800$000
4:800$000
3:200$000
4:000$000
3:200$000
4:800$000
2:400$000
1 :800$000
1:440$000
l :600$000

9:000$000
4:800$000
3:200$000
2:400$000
2:400$000
1:600$000
2:000$000
1:600$000
2:400$000
1 :200$000
900$000
720$000
R00$(){)0

~

de

TOTAT~

9:000$000
14:400$000
9:600$000
7:200$000
7:200$000
4:800$000
6:000$000
4:800$000
7:200$000
3:600$000
2:700$000
2:160$000
2:400$000

....
(*)Os <largos de su )"8ecretario e sub-bibliothecario seríio conservado~

amquanto forem exercidos pelos aotuaes

Rerventuario~.

c) Escola Poly tech nica

CARCJOB

Dire ctor ................
Prof cssor cathcdratico ....
Professor ...............
Assistente ............... ·
Secretario ..............
Sub-secretario (*) .......
Bibli'othecario ...........
Sub-bibliothecario (*) •..
Thesoureiro .............
Ama.nuense .............
Porteiro ................
Bedel. .................
Conscrvador ............

ORDENADO

-

9:600$000
6:400$000
4:800$000
4:800$000
3:200$000
4:000$000
3:200$000
4:800$000
2:400$000
2:200$000
1:440$000
1:600$000

GRATIFICAÇÃO

6:000$000
4:800$000
3:200$000
2:400$000
2:400$000
1:600$000
2:000$000
1:600$000
2:400$000
1:200$000
1:100$000
720$000
800$000

'l'OTAL

6 ;(}()OI( KJO
14:4001000

0:6001000

7:200sooo

soou

7:200

4:800$000
6:000$000
4:8001()()()
7:200$000
3:600$000
3:300$000
2 :tOOSOOC)
2:400$000

(*) Os cargoa de sub-secretario e sub-bibliothecario serão conservado•
emquaulo forem exercidos pelos aotuacs scrventuarius.

ACTOS DO PODER 'EXECU'l'JV()

.d)

CARGOS

Collegio Pedro 11

ORDENADO

GRATIFICAÇÃO

-------1-----Director (de cada secção)
J>rofessor cathedratico .. .
Professor .............. .
Hepetidor (no Internato)
Preparador ............. .
Secretario ............. .
Bibliothecario .......... .
Ajudante de bibliothecario .............. .
Thesoureiro ............ .
Ç~efe de disciplina ...... .
Ftel ................... .
Amanuense ............ .
]nspector de alumnos ... .
Arcbivista ............. .
\igila~lte .............. .
CorreiO ................ .
Porteiro ............... .
Bedel ................... .
Medico ................ .
Eeonomo ............... .
L\judant.:; de economo ... .
hnfermetro ............ .
Ro upeiro ...... : ....... .
Conservador ........... .
Ajudante de roupeiro ... ..
Servente ajudante ...... .
Cozinheiro ............. .
Senrente no Internato ... .
Servente no Externato .. .
Ajudftnte de cozinheiro .. .
HNvent.e muchinista .... .

H.i11 dP .Jnueiro,

1:~ .h~

9:600$000
6:400$000
4:000$000
4:800$00Q
4:800$000
3:200$000
800$000
4:800$000
3:200$000
2:800$000
2:400$000
1:600$000
2:400$000
1:600$000
2 :000$000
1:600$000
2:400$000
2:400$000
2:400$000
800$000
1:600$000
1:600$000
800$000
800$000

T01'.~L

-----~

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

6:000$000
14:400$000
9:600$000
6:000$000
7:200$000
7:200$000
4:800$000

400$000
2:400$000
1:600$000
1:400$000
1:200$000
800$000
1:300$000
800$000
1 :000$000
800$000
1 :200$000
1:200$000
1:200$000
400$000
800$000
800$000
400$000
400$000
1:200$000
1:440$000
1:200$000
1:440$000
1:200$000
1:440$000

1:200$000
7:200$000
4:800$000
4:200$000
3:600$000
2:400$000
3:600$000
2:400$000
3:000$000
2:400$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000
1:200$000
2:400$000
2:400$000
1:200$000
1:200$000
1:200$000
1:440$000
1 :200$000
1:440$000
1 :200$000
1 :440$000

janeiro de 1925. ··-.João Llll'z Alves
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DEClU~TO

N. 16.783-

DE

13

DJ<; .JANEJHo rm 1~25

Courede fl/linl·i:.fll.'lío pa;·a fu.nccionar· wt Bepul}/,iea fi cothtJrmhitt, ".l~siclt.J•azioni Generali", eum. s''de e111 Trit·ste,
/{l'inn da ItnliH, e

amn·oca

os seus estatutos.

o J'rP,-itlente da RepulJlica dos Estados t:nalus Llo Hral-jil,

attewlt~ndn ao que
JJf't'a 1i.. t'!Hn :-~Pdl'

req11creu a eompanhia ·· .\.s;,icuraúoni Geem ·rrif~,ste, IR1eino da Hal ia. rl'~.nlve •·on ..
('t•dt•r-llll' autorização para fnnrcionar na Repnblif~a. nn~
lei·mu:-: dtJ dt•er·efo n. 1G.7G8. de 31 de tlezcmlJen de UI:!L
apiH'O\ al' n:-: ~~~us e:-:tal.uLoH, atloptados pela a..:sr·rnult;a g'l~t·al
dn t 'l 1.k ntaL·ço rtc 1922 e alterados pela de 27 de oululJr~>
·dt_ 1H:!:~. Jicando a l'ompanhia Rujeit.a integralmente :Js Ir i';
c regulamentos Yigentes ou que venham a SPr promulg:adn::-;
sobrt' o olljPctu de sua concessão, mediante as seguint.Ps ('On ·
!'

diçõe~:

I
~'\. corupanhia poderá operar em segurus e resegurus tet····
t·esb·f)s e maritimos, Bm seguros de vida e de aecident.e.'f
pessoaPs.

li

U eapilal da emnpanhia para as :mas operações no Brasil' SI:'I':i de cinco mil contos de réis~ realizavcl nos termos
do ::~ t't. :.>o do decreto n. 16. 738, de 3.1 de dezembro de J924.

III
A eompauhia fará, no Thesouro Nacional, c deposito de
qnat.roeAnl.os contos de réis ( 400: 000$), para garantia inic~Jal de E~ua::; orwl'ações uo paiz, sendo duzentos ~~untos de r,>j,q
(;!00: 000$ ' emTespondentes aos spgun1=' e resegm·os tC'rres11'PS t• nwt·itit11os o d11zentos eonloB de l't~is (200 :ooo~ rPialivo~ ao.-; Sl•gurm; Ul' vida e de áêcidenl cs pessoaes. ·
1

ill,io de Janeiro, 13 de janeiro de 1U:!5. HH" da lndepen
da Hepublica.

dt'IIC i a P ~~i"

AR'l'HUR DA SILVA BEli.N.'\H.DJ<.}H.

Annibal P1'cire da Po·nseca.

lJECHETO N. 1ü. 784-

DE

15

DE .TANEIHO DE

Jir:··lrtn•r •; l.rc::,urt•fo do lfha f;rawle

r_·on/IJ

1925

priú'ío milílm

').n·ivatú:a
O p,.,.~i_dr·nf e d:~ Hr'pulJljca doFl Esl adn~ IJn idos do HL'a~il.
l'lll nsla o dJ::;twsto no art. 80, § 2", n. 1, da Consti~

Lendo

tu i cão Federal, e em virtude do art. 48, n. ~, d~ mesma
Constituição, resolve, emquant~ permanecer a s~t!Jaçao an.ormal Q.Ue determinou a decretaeao do estado de sitiO, e á vtsta
das ctrcumstancias especiaes em que se encontra o Governo,
para ter om segurança. os pr~s~s politico~, d~signar <? L_az~
l'eto da Jlha Grande prtsã.o militar, que fiCara sob a JUrisdtq;ão do l\tinisterio da Guerra, para logar de detenção privauva c provism· ia rte pessoas accusadas de crimes politicos e
que I i vel'em de sofi'rer essa x·epressão.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1925, 104° da Indepen..
dencia e :no da Republica.
·
AnTIItiR DA SILVA BERNARDES"

João Lu i: Alves.
Fernando Setembrino de Carvalho.

VECllE'.L'O N. 16.784 'A -

DE

24

DE JANEIRO DE

1925

.1ln·(~ ao Ministerio
126 :874$.'185, para

da Fa-.enda o credito especial dd,
pagamento ao Dr. Graciliano Marques.
f-Jcdrei1·a de Freitas, em virtude de sentença judiciaria.,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usnndo da autorização contida no decreto n. 4. 677, de 24 do
.inneiro de 1923, e tendo ouvido o Tribunal de Contas na fórma
do regulamento approvado pelo decreto n. 15. 770, de 1 de
novembro de 1922, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o
m·edito especial de 126 :87 4$385, para occorrer ao pagamento.
tio que é devido ao Dr. Graeiliano Marques Pedreira de Freitas,
em virt.ude de sentenca judiciaria.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1925, 104° da Indepent.lcncia e 37° da Republica.
•ARTHUl\ DA

SILVA BERNAIIDES.

Annibal F,.eire da

tJECnE'rO N. 16. 785 -

blll

6

~onseca.

bE FEVEREIRO DE

1925

llcgu,la o se1·viço de estado e de quarto no Dcpm·tamento tlà.
Machinas dos navios de gue'rra e dá out1•as p1·ovidencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto no regulamento annexo ao decreto
n. 1fl.71r1, de 24 de. d~zembro de 1924, e na fórum do n. 1!
do art. ·18 da ConstJtmcão Federal, decreta:
.\rt.. i. o Nos navios em que só houver chefe e sub-chefe
de tuachmas, os quartos em viagem serão feitos directamente
pelo pessoal do serviço subalterno, de accôrdo com o respe~
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·~ssP:o; offieia(~S a
supl~rintl'ndc'Jrcia I' fisealiza•:ão .
::..·· ~o.-; naYios e~;n que JumvPr, além do cbdn e sub-

e f in• rPgu lanwnlo. ealwndo, rnl L't•l anl o. a
neees:->ar·üt
.\l'f.

ellefP dn matlt i na:-:, ufficiat-s cncat·r·pgados 1lr diYisão no depar·tamen!o. 1'a1·ão r•slcs o scrvi,;u de f'Siado. 110 vol'lo. (' :-wrãn os
ehefps d1~ quarlo t'Ill viag·em.
Paeagl'aphu unieo. Em ambos os casos sení sPmpre esealado, para os diversos postos dP cada quarto, no porto on
em viag·em, o Jlf'Ssoal do serviço subalterno, de aecckdo com
o l'PSpPctivo n•gnlanwnto, cabendo, l'nlrrtanto, a11s officiaes ·
a IWC~'SSaria SUJWrintcndencia e fiscalizat;ão .
.\1·!. 3." Nos grandes navio:-:, omlP houver, tão !::11ínwuiP,
tlois offieiaí.'S por divisãn no d!'par·lamPnlo df' ntachinas, o
SPrvit;u dP meia noite ás 11uatro horas, no porto será feif.o pelos
conduelol'PS. Em viagem PSses officiaes fiscalizarão, cada
qual. o sf'n·i,;o de qua1·tos das machinas em gpral (propulsora~.
elPctricas. de.} e das caldeira~ .
.Art. .i .o Si houvrr alguma divião de porto com tres ou
mais offieial's, o serviço será feito em quartos cnr'l'idos de
quat.ro horas cada um, ou com o nunwJ o dP horas qw~ für
det.enninado na organização interna do navio .
. Ar f • n. Em amhos os casos dos arts. 3° e !~". spr·á semprt\
escalado para os diversos posto!'~ de cada quarto, dt·· J)C)rto n
viagem, 11 pessoal do serviço subalterno. de accôrdo rnm o rc~Jwcüvo regulamento, cabendo, entretanto, aos officiacs a
neeessaria superintendeneia e fisealização .
.\ri. ll." Nenhuma disposicão de organizaç.ão interna poder :i. rf'gular o serviço geral de machinas f'll1 desaceôrdo ·eom
o disposto nesff· decreto, salvo nas condições de cmPrgencia o
de h ai a lha a que e lia se referir .
.\r!.. 7. .\s incnmbencias que cons1 ituem as differentes
divisões do departamento de machinas. terão corno encal·regados (' d irectos responsaveis os sub-officiaes, nos termos
do regulamento em. vigor.
Art. H. Emquanto não houver,· no ramo de motoristas.
pessoal suff:ciente para a execução de todos os serviçps que
lhe ttwam pelo regulamento em vigor, podm·ão sr.r affPctos au
ramo de machinistas as incumbencias e os quatros relativos ás
mach i nas frigorificas,. {'Ompressoras (~ h;pJraulicas.
;\1'1 .. 9." Hevogam-se as disposições em contrario.
0

0

0

Rio de .Janeiro, 6 de fevcrcil·o de 1925, 10-1'' da
dcncia c• 37" da R0publica.

Ind~:'pen

AH1'HLTR DA SILVA BEHNAHDF.::!.

Alexrrnrlrino Faria de :1leucar.

DECH.ETO N. 16: 78ti -

DE

6

DE FE\'EREIHO DE

1H25

Alf, . l·u o tlccN:lo n .. 16 .071J, de 21 de ,junho de 1!}23·, na pa1'le

rm

tJW'

{Lra

o nwnero dos gene1·aes de divisão

O Presidente da Rep-:.1blica dos Estados Unidos do Brasil,
da attrilmição quo lhe confere o art. 48, n. 1, da Con ...
81 ilui!:ão, dl'crt•la:
Arl igu unieu. Fica :tlt~rado o decreto n. 16.070, de 21
d~ junho de .1923, na parte que fixa em oito o numelro dos
usam!~'

Leis de 1925- Vol. II

7

ACTOS DO PODER E]CECUTIVO

generaes de divisão, pas•mndo o respectivo quadro a ser atlgmentadü de um general de divisão, por forca da creacão e
cornvosição U.a Commissã·> Central tlc Requisições, de aceôrdo
con. o art. 21 da lei n. L :.?G3, de H do janeiro de 192J.
H.io de ~la11eii·o, ü dt~ fevereiro de 1925, 10'•o da lndovcndencia é 37"/J.a llepuhlica.
AllTHUI\ DA SILVA BERNARDES.

Per1w.ndo Setembrino de Carvalho.

DECRETO N. 16.787 --

DE

10

DE FEVEREIHO DE

1925

A}J1Jrora a ddiberação da Com.panhia de Seguros "El Feni:r:
Su.rlamcriconu", augmentando o seu capital declarado partt.
as opcrnç6e.~ no Brttsil de 1.034:000$ pm·a 1.250:000$000
O Presidnntc da Rcpublica. dns Estados Unidos do Hm:;il,
altendeudo ao llUe requereu a Companhia de Seguros "1!~1 Fetlix
Sudamericano ", eom séde em Buenos Aires, Repuhliea Argentina, autorizada a funecionar no Brasil pelo deereto n. l1.fl H1,
de 15 de agosto de 1fl21, resolve approvar a -RUa drlibPI'ação
de 2H cte agosto de 1924, augmentando de L03'4 :000$ para
1.2~0: 000$ o seu e apitai de responsabilidade para as suas
operações no Brasil. continuando a m·esma sujeita á~ Jeis e
regulamento vigentes e que vierem a ser promulgados Hobre u
objecto de suas operações.

Rio de .Janeiro, tO de fevereiro de i!J25, :tuio da Indepeudencia e 37° da Republica.
AR'l'HU!\ DA SILVA BEl\NAJIDE::;.

Annibal Freire da Fonseca.

11.0 Minisleriu da Fazenda o c1·edito de .1:880$100, 1JU1'll
attende1· ao pt1gamento das pensões de meio .!loldo que
competem a D. Veronica Rodriyues de Oliveira

Ab1•e

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Bt·aHil,
u:::;ando da autorização contida no decreto n. 4. 7n5, de 28 de
novembro de 1923, resolve abrir ao Ministério da Pnzenda o
credito de 3:880$100. para pagamento a D. Veronica Rodrigues de Oliveira, das pensões de meio soldo deixadas por
~eu marido, José Henrique de Oliveira, 2° sargento da Brigada

Policial do Dislriefo I<'C'deral, relu! ivas ao pcriodo lle f7 de
novembro de 1904 a 30 de junho de 1909.
Rin de .Janeiro, 10 de fevereiro de 1925, 10-1" t.la Independem·ia e :nu da Rf'publica.
ARTHUR DA SII.VA BEHNAI\DES_.l

Annibal Freire da Fonseca.

l>BGHETO N. 16.789

--DE

10

DE FEVEREikO DE

192f>

Concede á Companhia Nacional. Farinhas de Leguminosas autorização para (unccionar e approva os res11ectivos estatutos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
al.lendendo ao que requereram Rodolpho Vaccani e Manoel de
l\laf tos .Fonseca, na qualidade de directores da Companhia Nacional Farinhas de Leguminosas, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Companhia Nacional F'arinhaR de Leguminosas, com séde na cidade de Nicfheroy, Estado
do Rio de Janeiro. autoriza~ão para funccionar com os estatuto~ l[ue apresentou e ficam approvados, obrigada, porém,
a mnstna •·ompanhia n cumprir as formalidades exigidas pela
le@·i~laçiin l'lll vigor.

Hin de janeir11 10 de fevereiro de 1925, 104° da Imlepcndeneia c 37° da Republica.
AR.THUR DA SILVA BERN AIWES.

Mi(Juel Calmon du Pin e Almeida.

bECH•l!!'l'O N . :l 6790 -

t>B

1

o DE

PEVEf\Eil\0 DE

:l92G

Cuncede fi Socicdttde Anon11ma Fabrica Colombo autol'izaçtlo
pru·,, r tUlf!Ciunm• e app1·ova o& re&pectivos estatutos
o Prc~irlnnf 1:' rfa Repuhlfca rfos Estados Unidos do Braali Pnrlrndo ao que requereu a Sociertade Anonytna Faln·iea Colotnbo, eom st~de nesta cidade do Rio de .Jancir·o, e de\'irlatucttle l'<'IH'•~:-;eufafla. decreta:
.\t·l igo unieo. E' concedida á Sociedade Anonyma Fabrica
Cniomhn autorizat;ão para funceionar e ficam approvados os
rstatuf o:; que aJH·csentou, obrigada. porém, a mesma sociedade a cumprir a~ formaHrliades ulteriores exigidas pela legista,~iio t•m vig·or.
~il.

Hio ric Janeiro, 10 de fevereiro de 1925, 104° da lndepeudcneiu e :no da HepulJiica.
ARTHUR DA SII..VA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeid«.

Aarps
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DECHE"l'O 'N. 11L 7fl1- DE 10

DE FEVEREUIO DE

'1925

J)â ,, tienuJJI'Íll'l~~ao

de N11cleo Colonial ao Cenf.ro A.!Jrirola
"Clevelarul", no Estado do Pará

O Presirhmt1~ da Repuhlica dos Estados Unidos do Braf'il
denota:
.\rt. f." Fica dada a denominação dP "Nucleo Colonial
Clnvnlawl" no arlual Centro Agrícola do mesmo nome. no
.~<:~Indo

dn Parú •

. \r·l. :!."

ll,~vug:un-se

as dü;posições em eoutrario.

llio de .Janeiro, 1_0 de fevereiro de 1925, 104° da InrlependL•-ncia e 37'' da llepubliea.
AB.THUH DA ·SILVA BERNARDES.

il'iiguel Calrnon du Pin e Al.nwi-lút.

Dl~GRETO

N. 16. 792 --

DE

13

DE FEVEREIRO DE

1925 ( *)

F'ixa o e{fe'clivo orçarnenta·rio das diversa." classes e especiulirlades do pessoal subalterno do Ser·viço Ge·ral de Machinas da ·Marinha de Guer1'a, de accôrdo com. a lei de Despcza Ge1·al da Republica para o a.nno de 1925, e' dá outms
providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
TP.ndo em vista as verbas votadas pelo Congresso Nacional para o pessoal subalterno do Serviço Geral de Machinas
da lVlarinha de Guerra, durante o anno· de 1925, e em face do
qun dispõe o art. 5o do decreto n. 16.339, de 30 de .ianeiro
de 1 H24, resolve:
Art.. 1. Os quadros de sub-officiaes terão os seguintes
offectivos:
Condnctores-machinistas de 1a classe, sargentos ajudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GO
Conduetores-machinistas de 2a classe, sargentos ajudante3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Comluctorps d1~ caldeiras de 1a cla:;se, sargentos aju~.:Jantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Gunduetores de caldeiras de 2 classe, ·sargentos ajudantes ........................... ·...............
10
Cümluct.ores rnot.orisfas de 1a classe, sargentos ajudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
ConductorPs motoristas de 2n elasse, sarg·entos a,ju::lG
ciHntes . . . . .................. ·.............
Conduetm·ps el,~ctrieisf.as de 1" elasse. sargentos ajudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
~o
Conductores elect.ricisfas de 2 elasse. sarg·fmt.os aju-·
dantes ...........................-...............
.11)
.Artífices àc machinas de P classe, ~argentos ajudantes ........................... ·~· ............ -..
2-1
Artífices de machinas de 2 classe, sargentos ajudailtes .......•.•...............•. "{· ............. -.·
~8
0

8

8

8
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§ 1. Os artifices de. maehinas actualmente existentes o
que excedem ao cffeel ivo niareado nest.e artigo, ficam aggregados provis•Jriamentr. até definitiva transt'Prencia para OH
nuarlros de coudue~ão, conforme as disposi1:õl's regularuPJltares.
~ :.?." Os suh-officiaes que, por motivo de transfereneia do
uma ('Sl1eeialida•lt> para outra, de aceln·do com as tlisposiçõPs
regulamr11tares, excederem os limites de qualqw~r quadt·o. ficarãn aggrt•gados ao novo quaàro até nelle havPr vaga.
Arl. 2." Os quadro" dos inferiores lerãn os sPp:niui.Ps l'ffect.ivos:
0

An:xiliare;;;-umehinislas de 1. 8 chtsSt\ primPiros ;-;al'gentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A11xiliares-machillistas de 2a. classe, segundos t-mrgenfos ................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxilares-rnachinistas de 3 classe, terceiros sarg·enl.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxili&J~r·s de caldeiras de 1a classe, primeiros sargenlos . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Auxiliares de caldeiras de 2 classe, segundos sal·gentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AnxiliarPs de Paldeiras de 3" classe, tf>reeirns sar-

10
20

8

:Jn
1fi

8

::o

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

1O

Anxiíiares-motoristas de P classe, primeiros sargentos
Auxiliares motoristas de 2n classe, segundos sargentos
Auxiliarf's-rnoforistas de .?a elasse. segundos sargent.ns
Auxilial'f'S-(']edrici:;;tas flp 1a classP~ primf'iros sat·-

r;
1O

g·rll tos

gpnfns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l~ nxiliart•s-t'lc•elrieistas

gPllfo3

Hi
~

de 2 8 classe, srgnndns sar-

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

Auxiliat't':O:-Pif('.trieistas fle 3a elasse, if•l'ef•irns sargPn[os
Anxillares-artifices de ta elasse, primeiros sat·grillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Auxiliares-artifil'f'S dP 2.n classe. segundos sargento:'-:
Ar1xiliarr•s-arlifices de 3n classe, terceiros sargento".
.'\1·1 . :~." .\s eompanhias de espPcial idadl' do Coi'JHl
nhPirils Sacionaes terão os seguinlf's pfl'r,r.f ivos:
Pr·aticantes-machinistas, cabos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pratieanl As-maehinistas, primeiras classes. . . . . . . . . . .
Pratican t.es-macl! inisf as, segundas elasses. . . . . . . . . . .
Praticantes-foguistas, cabos...........................
Praticantes-foguistas; primeiras class(•s . . . . . . . . . . .
rraticantf':'í-fOgnistas, Segundas claSSf'S................
Cr. !'Wwirof'l, terceiras classeR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I>rat ieantes-motoristas. cabos....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fJraUcanl os-motoristas, primeiras e I asses... . . . . . . . . .
Pral iraiif es-mof.nri;;;ta-s. segundas l'lassP.s..............
Pra1 ieanf I'S-Plecl.ricist.as. cabos........................
PJ'at ieanles-Pl<~etricistas, pnmeiras ('.lassf's..... . . . . . .
Praticanf !..'S-elecl ricist.aR, sP.gunrlas classes. . . .. . . . . . . .
Pl'alie:mff•s-artificc;;;. cabos...........................
J'rat.ican IPs-art.ifiees. primeiras classes. . . . .. . . . . . . . . . .
Pratiealll P~-arlifices, ~;ngnndas elasses.. . . . . . . . . . . . . . .
J\pt.'Pnd iZl''-'-al'l.ifit~Ps. tPrceiras classes ..... .'........ .

115
?1

2
()
12
dr~ ~rari

60
100
100
60
200
200
640

20
35
5:-,

-1.5
50
50
1rl
15
1 r;
,'JO

§ Lo As praças que, por força dessa distribuü;ão, ficarem
nn excesr:;o, '-'m qualquer classe, serão ronsirlrradas agg t't•g-adas.
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nas rnepectivas eompanhias, aiP serem promoYidas nu lram~fe ..
ridnr.; para ou I r·a f'S[Wtialidade.
~ 2. Us JH'al i('anLt>s addidos continuarão a s•·r gra•~at ivanwllle ll'ansf'PJ'idos pnra as companhias respeetiYas, nwdwnl.e o
Jll'f'f'llChinwnlo das ('OJHiic;ÕPs J'l'gnlamrntares.
~ :Lo O ~ni nistro da \lal'inlra. para attPJHll'r' lÍ rlofieiencia
uctual do p••ssoal. pndrrá alistar \'olnntarios. por trc~s aunos,
conto carvoeiros. HH11'inheil'os naeinn:ws de :1• !\lasse. at1> nolllplf'l ar o effocl ivo de 6'l0 umrc.ado neste art.igo, caso nfín ha.ia
,.,,niingrntn snfficif'nfe das filc·iras.
~ L" J~:lll 1·aso df' rH'4'f'Ssidade. o ministro da :\larinila ;••· \,··;i.
:~llgtnPntar o pfff'dho rf'l',•rido 11n ~ :!", dPnlro do total (l;~ ·
pu.a or1:ada na \'f'rl•a 17". para n l'lll'l'l'llft> ~~XPJ'Ci1·in pal'a ··"
contp:mltias dt• mm·inlu~iros do St>l'\'i(:o df' l\Iaehinns, P de :•.c.,·(·r·rln 1'11111 a I" ohs,'rva<:ão da tabella <·orrespondPnte. prr'nndtPndo-n
na ft'n·ma. ••:-:lallf'll~eida rw eifado paragt·apltn.
c\rf. ,.... Hr•yog:1TII-SP a-: di~pOSÍÇÕí'S ent ('0111 J'ar'io.
0

llio rlí' .Tanriro. J ~ d~ fp,·rreirn dP I !):!!i, I O í" da TndPpf'n-dPilcia e ::\7" da HPrnltliea,

A.ltJ:r.rmdrino Fnria de Alonmr.

DECRETO N. Hl. 793 ---... DR 13 DE FEVRRETRO DE ·1 fl25
1

AlfP1'a n lleaularnrmto paTa a Escola (de Estado Mahrr

O Prnsidf'ntn da HPpuhliea dos Estados Unidos do Hrnsil,
nsando da aftrihuil;iio, qu0 llre ennfPrf' o art.. 18. íll. 1, da
Cnllf:-'1 itui<:.ão. r•PsolvP ult(YJ·ar. como lahaixo ·esprcifica, (l RPgulanwntn para a E:>~rol~ dfl Estado Maior, approvadn pelo
dt'C.J'I'I o n. 14. 1
dP 7 df'\ ahT'i I dP 1920, r alt.erado pPios
rlt• ns. Hí.2::lfi, dfl 11 dP .imtl'ir·o dfl Hl22. P. 16.39::J, de 27 'h~
l'fl\'f'I'PÍl'll dt• Hl'!1:

:w.

1\I'f. 1. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..•.......• , ... , • , •
O cu,·so de 1\J)I'J'{!!i<:oamento :de Of{iciaes Superiores destina-se a ampliai' ns conlwc~imrnfoR militarPR rloR coroneis.
ff'IIPJlff'S-('flJ'(m('j-; í' Jlla,jOJ'f'S I'Oin O Clll'SO da I'P~pi~CtiVU ';trma.
Oill'dPI'PJ'<Í n 11111 pl'll~ramma adnquado Plll qw• t'igumeão P~

P•'cialnwnrfl nf.: a-:~mnplns dr 1artica ;g·pral r~ Indica ria~ armas,
IH•r11 l'filllU 11 ftiiH'r·ionarnr•nto elos ~erTi~ns alr' n pscalfío rPgillll'llln.

~i não hrlll\1'1' l'andirlatnl" a pr;;tn curso, nu si o numero
d1•1Jr•s for Íllf'I•I'ÍII/' :,11 fixado 1'1)1 !{llU]qllf•J' allllO TH'IIl mini~ll'O
da <:llf'l'l'a. ,._,,a aul"r·idadl'
dl'~igrtat'á ol'firiafls
SltPPT'ior·ps
pal'a ~~·p1Jirt•m ohrigatoriarnPnfc n 'dito <'urso, '(omanrln po-r

ha ...;p 13. rPlação nominal lque lhr for ::t:prPsentafla tpelo ehefp.
do E~ lado Maiosr do Exercito.
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O Pn::;ino. nos t•nrsos tdf1 l'C'Yisãn r apel'feiçoamenfo de officiaP;';, tlllt':ll'iÍ lllll PlliHI,
Hit) d,·. l.laueit·o. l~l de frH'tPit·u dP Hl:?fí. 104° rda lndrJlPTldPnein lf' :Jj" ·IIU n~~puhJicn..
ARTHlJR DA SILVA BERNARDES.
PPI'Wttuln

p

rnn~T()

DF.CfH~Tn ~.

81li!Jlf'tldP,

1 fi. 7!H

tô.7fHi

~~-

-·~ nr.

N .\o Fl1T nTTRLICADil.

1:1

nE pgvJ~nimto

m: 19?fí

rm tudo o Rsfurlo de S. Paulo, o rstadu dr sitio no
dio tr; do f'MTenfe

PrP~idPniP

O

.N.

SeternlJriuo de Carvalho.

f!a Hepuulira dos

Estado~

Unidos rlo Brasil:

HP-;ulvt• '>USJH'ttdt'l' n Pstado dn sitio em lodo o lPtTitorio do
F.sladu di· ~. Pa1tlo, no dia 15 rln corrent.r rnez, dafa em que se
J'Pft1iznm nlli as ~~IPir:õPs pai'U os car·gns de VPl'Pador·es f' jni?.es

rlt' paz.

R i o de .Janeiro, 13 dP frvrrri1·o de Hl2rí, 104° da TndepenP ~~~o tb fit•pnblica.

flpnri:l

Ar\Tnun DA SILVA BEnNARDF.S.

Affonso Prnna Junior.

11F.CnETO N. 1fi.7fH1 --

nE 1:~ lll~ FF:Vlmmno ng

192;)

AbrP fio .l!ini.r.:fl'l'io do .lusfi('a r• ,"\'pgocios TnfPriores o credito
f'SJwrial df' 7fíl$711, ]JW'a paaarnento rla rU{ferença de
?'Pi'll'i·m:•Hiu.'>~ a ,,,u~ fr>m dirr>ifo o ~<o~ubstituto do .iuiz fer/,•t•ol 1111 sr•r·,·tio do llislrif'fn fi'pr/f'1'11l, 1 h·. T/('Jli'Ú]1W Vaz
l,infu ('ul'!ltu
rlo~ F.sfatlos Unidos do Brasil.
'I'J·J!Htllal di• Cnntn~. na t~ortforrnid:Hll' do ar~
I ign !l:: liit lli•gtrlarr·,i•IJitt do Cudig·n dt• Conlaltilidadi• Publica.
l'l'.~ohi•, ll..,illldu da ilitllll'ií'.ill::iu do dt'f'l'l'fo !Pgislali\·o 11. ILR'i'i.
dP ·;fl tlt• 1111\ t'Jiiltl'il dt• I !l:.' 1. alH'ÍJ' ao Minislt~t·io da .Justiça f'
)';i',2tii'Íu." lllli•r·iot'l'." il I'J'I'dilo PSJII'f'ial dt' 'ili'i$7'11. para pagaTlll'lll•' d:t dil'l't·t·t•tH;:l dl' \l'llt'Ítlll'llfn~ :1 QIIP lPIIJ dirt>ifo o sub~lifulo dt• .illi:t l'i•dt·t·al na SI'I'ÇÍÍit do Disll'il'lo l•'t•dt>r·ttl. D1·. ilen-

O PJ•:•:·ddi•td t• da TlPpnhlira

ft•nd,,

illl\ ido

11

riqllt! \'az Jlinlo
n. ·'l.:HH, de rí tlt•

CtH~l}J.u, nrn vit'twlr do d~CI'Pto
d•'z•~mhrn rle H~21, e dN~retmJ de

legislativo
fi d~ abril
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ele J922 e 24 dP outubro de 1923, por ter completado 25 annns
do effecl iYo rxet·cicio, como juiz federal
Rio de .Janriro, 13 de feYPreiro de 1925, 104° da Indrpendencia n 37" da l1crmhliea.
AnTHUR DA RILYA BERNARDES.

Affonso Pcnna .Junior.

DRGHRTO N. 1(). 7!17 -- DE 13 DE FE\'ERETRO DE 1 !12!)
A llí'r ao MinistP?'io rla .Justiça c Neoorios I-nterio1'e.'f o credito
rspcciaf de 200 :000$, fllll'a faze?' face ás dcsw•za.s com. a
iniN'l'f'JI('lí.o do Gol"~rno J.'cdera}· no gç;fodo do Amazonas
O PrNddr•nf r da Jl.Ppuhlica dos Estado" Unidos do BJ'asil,
f nnd.o ouvido o Trihunal de Contas, nos t.P.rmos rio art. 93 do
l'Pgulnntmlln approvado twlo decreto n. Hi.783, fip 8 rlc no-

vemhru dP 192?, resolvP, usando da autoriza~.:ão constante do
arf. 3" do decreto legislai ivo n. 4. 860, de 29 de sdernbro de
1924, abrir ao Ministerio da Justiça e Neg·orios Interiores o
el'rdifo rsprcial df' 200:000$. pal'a fazer face ás despezas com
n in( t't'YPneão do (3ov~rno F•'rlflral no Estad.Q do .Amazonas.
Ri() flp Janeiro, 13 de frvPrPiro de 1925, 104° da Independencia c 37° da Repuhlica.
ARTIIUR DA SILVA BEHNARDES.

Affonso Pennn Junior.

TlF.CRETO N. 1(i. 798 ---

nE

13

DE FEVEHIWlO n~; 192~.1

,\ ln·t• ao Jlinisf,.rio tltt .Tu.stü:n r· Neaocios Interiores. por ronta
r~:rerf'if'io tle 1921, ar>difos su.pplernentrn·es ás ·verbas
us. ii, 7, 6 e 8, do art. 2n tln lei n. 4.79.1, tü~ 7 de janeiro de,
4!J2f, na impt,j•fonrin. total de 2.149:[).50$, para oécorrer ao
111"fll.1llf'llfo rir· !ntll.'~itlin rJ, setuulorcs e rlr?]Htfadns e dPSJU''Zfls rf,· i'lfiJII'r>snir·s I' JHihlit'tJt'tiP-s tle ddmtcs tio Senado Petf,·t'tll. ,. "" ('all/.lll'tl do.'i lkpntados, durante a Jn·urouar•tío
nf,: ::1 tlt~ tlt•;.nnln·o u.llimo, da Sf'!N;ão leais/ativa do (1tm~

du

f/I"I'S.\'11

.Y111'it11111f f'tl/'l'f.'S}HIIIdf'llfl• UO 11nno f{f'

/92f

O PJ·f>sil!t·nfP da Hf'puhli1·a dos Estados U11irlos do HJ'asil,
t 0ndn nu\· ido o T1·ihuna I dP Contas, nos 1m·mns rlo ar I.. 9.! do
J'f'gulampnfH ~DIH'nYado pelo dPrreto n. 15.78:3. de 8 de novemiH'(I df' 1922. rPsolYe, de al'eordo com a tahella B. anne:xa
t\ lei n. 1. 7H3. d0 7 rl~ .iancirn de 1924, abril' ao MiniRterin da
.Jn~f i•~a 1.• Xf'grwio;;; lnleri, rcs, pnt· conta do cxcreicin de !!l?4,
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crerlitos supplement.areg na importancia total de 2.149:550$,
sendü 1.ri6 :750$ á Yorha n. 5 e 1.537:000$ á verba n. 7 rlo
art.. ~o da citada lPi n. !L 793, para alt('nder ao pagamento df'
snh:-;iflio nos sPnadm·Ps P deputados, durante a prorogação,
af0. :H dn dPZI~mhro uH imo, rla sessão legislativa do Congresso
Naci~mal cnrrf'sporodent.e ao anno proximo findo, na conformHtadc dn flf'CrPto lcg·islativo n. 4. 865, de 29 de outubro de
1B:.?í. •' dn oH :.WO$ e 87 :tlOO$, á consignação "lmpressã.o e puhliPal:ão dos delmtes na Imprensa Naeional", respectivamente,
das vt~l'has ns. G e 8 do mesmo art. 2° da referida lAi, para occnJTPI' ao pagamento rlas rlespezas dessa natureza, dnrantf• a
nw:wi•tll<Hla tno,·ognrão.
Pio de Jamüro. 'lil de fevereirn de 1B2Jí, 10-1° da Indepenfknr. i.n n :17" da Hf'puhlica.
AR'l'HUR DA RITNA BERNARnE:~.

A[fonsn Penna .lunio?',

HF.CTl:ETO N. 1fi. 79H --

DECRETO N. 16. ROO ('fil,f 11111

N.\n Fnr PT_'BLlf!.\Dn.

DE ·l·'t DF.

FEVEnEJnn rm ·1 9:?rl

rnnsuJado lwnm·m·io rm. Co11rol'ffin, flepulJlira..
A1'(fCtll ina

O Presidl'nLf' da Rcpublica dos E~tadns Onidns do Brasil,

rnnsid~·1·ando

ser nccnssaria -a ·existencia de Hrr. eonsulado hn--

Conrn:rdia e ns·andn · da atttoriza1.:ãn ~~nnct'difla.
p0la IPfll'a a do art. 1" dn dPCJ'I'f o 11. I 't. Or5R dr ·1 t dr 1'1'YI'l'('ir·o ~IP IB2ft'. dl'eret.a:
JHH'al'ill

Ptll

\ i·lign nn ieo. Fica creado nm consulado hnnoeario ('111
na l\Ppnhliea Argf'~1tina; rnyog•arlas a~ dispnsi1:l""'
('~til f r·ario.

Cmu~m·dia,
l'lll

Hin dn .Jmwirn. 11 d.f>. feYPI'Piro dP

IH'ndl'llcia

I'

:n"

1~25.

101" da lnd('-

da Hepnblica.
ARTHTTR DA RIL\'A BER::-L\HDER.

José FeU;r A.l-ves PodtNO.

('J't'lf

llill

eonsnlorlo honor·ario em. Corr-iPnles. Rr")Hthlirrt
A1'gP.ntina

I l PJ'P<.;id~·'JJtP da Hepubliea dos Estados Enidos do Brasil,
f'nn:·ddf'l'alldn Sf't' TIN'f'ssaria a existcncia dP um co!l.Rulado houor·arin 0111 Cnrl'il'ntl's, ~~ nsandn da antorização cnnc('didn.
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pela lett r a n. do art. 1 o do ·decreto n 14 05R, de 1l de f e..
verf'i ro de 1920, decreta :
Artigo unico. Fica creado um consulado honorario em
Corrie11tes. na HepuhU.ea Arg(lnfina; revogadas n~ rtispoRiçi);)S
('I \I t'ont •·ar i o.
I

I

Rio de Janeiro, ti de ff'vrrfliro rle 1925, 104° dR Jndepenrtencia e 37o
Republica.

na

ARTHUR DA SILVA .BRRNARllES.

José Fcli:n Al1Jes Pachpr.n,

DJ~GHETO

N. t 6. 802 -

DE

17

llR FRVEREinO DE

192fJ

A ppro~'a projecto e orça.mento, na importanCin de 1/1. 290 :000$,
da.~ oln·ml de ·reve.11timento da margem oeste do Carwl do
No;·te da barra do Rio Grande, que o Etilfado rln llio Gmnflp,
do Sul se obl'igou a e.1Jecttlar

O Pre~iõent.e da Republica dos Estado~ UnidoE: do Prnsit,
nt.fendendo ao que solicitou o GovPrno rio Estado do ll.io
ftrande do Sul. de accôrdo com o contracto de 29 de set.emhro
de 1919, que transferiu tiquelle Estado os contracto~ relativos
á barra e porto do Rio Grande, na fórma do decreto n. 13.691,
de 9 de julho do mesmo anno, e tendo em vista as informaçõeR prestadas pela Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam rubrioados pelo director gAral
õe Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios ila Viacão
e Obras Publicas, o projecto e respectivo orçamento, n'l importancia de 14.290:000$000 (quatorze mil duzentos e noventa
contos de réis), das obras de revestimento da margem oeste do
Gnnal do Norte ila barra ilo Rio Grande, que o Estaclo do Rio
Grande do Sul se obrigou a exer.utar e:x-1Ji do disposto no confrarto de 29 de setemhro de 1919, autorizado pelo drcrf'lo numi'I'O 13. ü91, de 9 de julho do mesmo anno.
Paragrapho unico. As obras constantes desses J-'ro,in!'lo e
orcamento, os quaes foram apresrntados pl"lo Govr~rno do Bsf.ado do Rio Grande do Sul f' modificados. de accôrdo com a~
~llggPstões feitas pela InspPcfol'ia Federal de Portos, Rios e
Canafl~. rlf\verllo ser custearlas com o prodncto das I axas de
2 o/o e 0,7 o/", ouro, na fórma da clausula VIII do c.ifndr• ronlrarlo.
Rio de Janoiro, 17 de ren•rl"il 16 de Hl?rl, 10'to da IndPpendeneia e 37° d!l Republica.
Annmn DA SILVA BERNAltJJE~.
F~·ancisco

Sa.
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DECRETO N. 16.803 -

DE

17 DE FEVJ~REIR0 DE 1925

.Prorooa. 1w1· tr,·.~ ·mezes o 1H'f1ZO fixado para a tt1)."esentaç!lo
pela Ctmt])(Whia Jútrada tle fct'l'u S. l'aulo-,Rio. Gl.'lWdt',
tios Jn'Ojectos e orçamentos dos melhm·amentos 11Ul1cado."1
na leltJ•a b da clausula VI do te1'm:o de 1'tmisãn do cont?·ar:to relebrado no1'1 termos do decreto n. UJ.2!W, de 12 dt~
tlez,~m.IJro

de

1923

O Presidente da Republica dos Estado~ Unidos tlo Brasjl.
nU.endendn ao que requereu a Companhia Estrada de Feno
S. ;Paulo-H i o Grande c de aceôrdo rom as informaçõ0~
rrestadas prla lnspectoria Federal das l~stradas. t'm nffieio
u. :t.2á0/~. de 29 de dezembro ultimo, decreta:
Artigo nnico. Fica prorogado por tres (3) mezes o prazo
fixado pelo n. :! da clausula XIII do termo de revisão de contractos celebrarlo nos termos do deereto n. :16.259, de 12 d<3
dezembro de 1923, para a apresentacão pela mesma companhia .dos project.os e orçamentos dos melhoramentos inlli('.ndos na lf'ltra b da clausula VI do referido termo.

Hio fie .Taneiro. 17 de fevereiro de 1925, HHQ fla
e 37° da Republica.

Ind~

penclf~nein

ARTHUR DA SILVA BERN:\J\OES,

Francisco Sd..

DECHETO N. 16. 804 -

DE

17

DE I~EVEREIRO DE

1925

App1·m·a projecto e respectivo orçamento, na importancia de
41:978$9715, Jltr.l'a construoção de um desvio na Psta('ão
dn Sertllo, 'IUt linha. de Santn. 'Mnria-Marcellino llnmos,
1111. Vin~·t1o Ff'1'1'r>a FNleral do Rio G1·rmde do Sul
O Pl'f"Rident.e da Re.publica dos Estados Unidof-'1 do Brasil,
ao que solicitou o govci·no do Est.ado do Rio
Grande do Sul, arrondatario da Viaçtio .Ferrea FL"deral do Rin
GrandP do Sul, de acct'mrto com o confracto autorizado pelo
(lor-rnfn ·11. 15. ·138, rfP 1 n fie abril df' 19~'?. e tRn~lo Pm vista as
informa<,:õPs 'Jll'Pst.nfias pela Insp•~rtoria Federal da~ E~trad!l::.:,
decrPia :
Arf igo 1mico. Ficam approvados. dr. nccôrdo com os domJinl'llf.o~ que com este hai:xam, rubrica•ios pelo dirf'ctor· gf'rn I
1lP J<-:x{Wdi••nfe da Sr~rrt>tat·ia do Estado dos Negocins fia Viuçiio ü
Ohrn~ Puhlieas. o pt·ojf'ctn P re~pPctiyo orçamf'nto. na impnrf.aneia dtt 'tt :niR~97:'í (quat·•·nta num confos nnYPrPnfos P l'IPIPnla
o oi lo 111 i l noyr•cpnf ~~~ •' Ml'tPnta P f' ineo r·«'·is 1. apt'('..'{r•nf a do pt>lo
gOYI'I'Ilo dn Estado do H i o Hl'andr~ do :--iul 0 t'U('f ifieado pPla
1 nsp~1·l ol'ja Fl'dt•t·a! das Est t.·ndas, pat·a a const.rncc:fio de um
desv10 na estação de SP.rtão, na linha de Sant.a Maria-Marcellino Rmnos! na Viacão Ferrea Fed·eral dó Rio Grande do SÚI.
at.t~endendo
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Pa11·agrapho unico.

A~

I'espeetivas despezas S-Qrão levadas

á conta de capital, na confm~midade do disposto na alinea a
do n. III da elawmla 111 do .conlractn, por se tratar de me-

lhoramento prf'visfo na alinea k da clausula IV do meSilllo
contract.n. ficando mareado o pr·azo de trrs (3) mPzes para
eonch1sftn tias olJJ'a~.
•
·
Rio de Janeiro, 17 de frvrrPkO de 192G, ·10·1° da Independencia e 37° da Hepuhlica.
ARTJHTR DA

Su..v.\

~rancisro

DRCRRTO N. 16.80fi-

nE

t7

BF.nN,\RDES.

Sá.

DE .PF.\'EREmo nF.

Hl2:l

A.pprova o projecto e 'respectivo m·çmnento, na. hnpm·landa
de 29:046$634, pm·a const1·ucção de urn des?)ÍO no kilometro 1.':10 da linha de Santa Maria-Porto
F'Pl'1'P.a F'Nln·ol. do Rio r;rande do Sul

Afr~rtrr>,

na Viacâo

O Pre~ddente da Republica dos Estadof' TTnidos do Brasil,
attendendo ao que solicitou o Governo do Estado do Hio
nr·ande do Sul, arrendatario da Yiação Ferrea F'eder·al dü Rio
(}rande do Sul, de accôrdn com o contracto autorizado pelo
decreto n. 15.438, de JO de abril de 1922, e tf'ndo em vista as
informaçõPs prestaàas pela Inspect.oria Federal da3 F:strada~.
decreta:
Antigo uni co. Ficam approvados, de acct,rdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral
de expediente da Secretaria de Estado dos Negoeios da Viação
n Obras Publicas, o projecto e respectivo orçamento, na importaneia de 29:046$634, apresentado pelo Governo do Estado
do Hio Grande do Snl e rectificado pela Inspeetoria Federal
das Estradas, para a construcção de nm desvio no kilometro
130 da linha de· Santa Maria- Porto Alegre, cntrt" :ís estações
de "C~ehoeira" e "Bexiga", na Viação Ferrea Federal do Rio
Grande do Sul.
Paragrapho uni co. As respectivas despezas serão levadas
ú conta de eapital, na conformidade do disposto na. alinea a
. do n. III da clausula III do contracto, por se tratar de melho,.anwnto preYisto na alinea l da clausula IV do mesmo con1raet.o, ficando mareado o prazo de t.res mezeR para rnnclusão
daR ohras.
Hio de .Janeit·o, 17 de fen'rRiro de 1H25, 101" ria JndeJHmdRnria f\ 37' da Repu}:l)ica.
ARTHPR DA STT.. Y.\ HEHNAUJlER.

Franfisco Sâ.
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DEOBETO ~. 16.80(5 -

Dl<i

17

IJE FEVERElHO lJB 1H2~

fApprnt:a n vrçnmentu, na ünpvrtanC'ia de ·f .U46:!H/.$!HO ( nâ~

c tJitarenta e seis contos novecentos e quarenta c wn mil
1wvecentvs e qum·enta réis), relativo á miío de _obra paro.
sltbstitnição de t1'ilhos em 191 kilmnef1·os da linh(~
!tom ré- Uruguay

O Presideut.e da Republiea dos Estados Unidos du Bra~il.
aLLendendo ao que requereu a Companhia Estrada de 1:<\-'l'l'O
S. Paulo-Rio Grande e tendo em vista as informaçõe~ prestadas pela Inspectoria Federal das Estràdas, deereta:
~\rt. 1.° Fica approvado, de accôrdo com ::>s documentos
que ~~nm este baixam, rubrieados pelo director geral do Expedienlt~ do Minist.erio da Viação e Obras Publica~. o orçamento na importancia de .1.046 :941$940 (mil e quarenta ~"!
seis eontus novecentos e quarenta e um mil novecentos e
quarenta réis) relativo á mão de obra para substituição de
trilhos em 191 kilomeiros de via-ferrea, no trecho de Ponta.
Grossa a Hararé, da linha Itararé-Uruguay, de que a rnncessiunal'ia é requerente .
.\r!. ~. As desvezas effectivamente realizadas com es':ie
.~l'l'Vi(,'n. ah\ o maximo do orçamento ora apprnvado. ~erão
eusteada~. depois de apuradas em tomada de contas regular:
pelo producto ~ta~ taxas addicionaes a ·Qne se refr:>re a ·portaria d1• ~~ dP janPiro de 1921.
0

Hio dP .Taneiro, 17 de fevereiro dP 1925, Jft!" da ludependenela e 37° da Republica.
AR'PHUlt DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sâ.

IJECRE'fO N. 16.807 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1925

'4-PPI'ova o projerto e o orçamento, na importmwia, de réis
52:'27!1$199, (cincoenta e dou.s contos duzentos e setenta
e nove 'lnil cento e noventa e nove réis), para ampliação
dfJ abastecim,ento de agua na estação de Hansa, da linha
dr S. Francisco
O Presicl(•nte da Revublica dos Estados Unidos do Brasil,
aLI endendo ao qu::.: requereu a Companhia Estrada de Ferro
~. Paulo-Hio H1·awlP e tendo em vista as informações prestada~ pela lnspectoria Federal das Estradas, decreta:
Ari. J :· Fieam approvados, de accôrdo com os documentos qnn eom Pste baixam, rubricados pelo director geral do
:Exvt•diPnte do Ministerio da Viação e Obras Publicas, o pro,jeef o e t·r~;amcnto~ na importancia de 52:279$199 (cincoenta
e dous contos duzentoH t• setenta e nove mil cento e noventa
e nov-1~ réis). para ampliação do abastecimento de agua na

Ho
estacão d,e Hansa, da linha de S. Francisco, de que é conces..
s :onaria a requerente.
Art. 2. As despezas realmente effectuadas, até o maximo do urcamenfo ora approvado, serão, depois de apuradas
mn tomada de contas regular, levadas. á conta do custeiO .da
linha de S. Francisco, conforme autoriza o paragrapho umoo
da clasuJa XIII dn. termo de revisão de contractos approvadQ
velo uccref.o n. 16.259, de 12 de dezembro de f923.
Art. 3. o .Para execução das obras fica· fixado o prazo de
seis mezes, a contar 4a data em que a requerente receber notificacãu do presente decreto.
Rio de Janeiro, f7 de fevereiro de f925, f04° da lndepe~.o.
dencia e 37° da Republica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

Francisco Sd.

DECRETO N. 16.808-

DE

17 DS FEVEl\EIIlo DE 1925

Apprm:a nm:o prujecto e respectit•o orçam,mto,
tancia de 96:998$698,

para

construcção

da

na

impor-

estação de

Buranltern e suas dependencias, na linha Centro-Oeste da
Bahia, a cm·go dn Companhia Ferro- Vim·ia Este Brasi•
leiro

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Bra~il,
attendendo, em parte, ao que requereu a Companhia FerroViaria Este Brasileiro, arrendataria das estradas de ferro feàeraes dos Estados da Bahia, Sergipe e do norte de Minas
Geraes, c contractante das construccões dos respectivos pro·longamentos e ramaes, e tonclo em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados o projecto e orcameuto
que com este baixam, rubricados peJo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viac,;ão e Obras
Publicas, na importancia de 96:998$698 (noventa e seis contos
novecentos o noventa e oito mil sei ;,centos e noventa e oito
l'éi!), para construccão da estação de Buranhem e suas dependencias, na linha Centro-Oeste da Bahia, arrendada á ComfJ&nbia Fonu.. Viaria Este BrasiJcii·o, om substitui cão ao projecto comprcltendido nos estudos approvados pelo door·eto
n .. 13. H3J, de 1!J de dezembro de 1919, e ao orçamento que
baixou eum o de-creto n. 16.093, de 10 de julho de 1923.
Rio de Janeiro. :17 de fevereiro de ·1925, 104° da Indcpcudencia c 37• da Hepub1ica.
·
An·ruun

DA SILVA BEHNAHDEB.

Francisco Sd.

Ut
DECRETO N. 16.809 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1925

Approt•a o prujecto c tespectivo orçamento, na impm•lancia de
118:91.'1$512, pm·a modificação e augmento das linhas existente:; na xarquead.rt S. Domingos, no klm. 310-600 da
linha de Cacequ.y-Rio Grande, na Viação Ferrea do Riu
G1'ande du Sul
O Presidente da Republica dos Estados Uni(]os elo Brasil,
attendemlo ao que solicitou o governo do Estado do llio
Grande do Sul, arrendatario da Viacão Ferrea Federal do Rio
Grande do Sul, de accôrdo com o contracto autorizado pelo
decreto n. 15. 438, de 1O de abril de 192.2, e tendo em vista as
informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas,
decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral
de Expet.lienfe da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação
e ObraF) [!ublieas, o projecto e respectivo orçamento, na importanda dl' 118 :fM-3$512 (cento e dezoito contos novcccnto~
e treze mil qtJiithenlos e doze réis), com as corrccções feitas
pela JnspPctoria F'edf'ral das Estradas, para a modificação e
augnwnto ua::> linhas existentes na xarqueada S. Domingos, no
kilomRirn :u 0-(100 da linha de Caccquy-Rio Grande, na Via«;fto
}i'cnea J<'etleral do Hio Grande do Sul, afim de facilitar o
uwvütwnl.u de lrens entre S. Sebastião e Bagé.
PttragTa.pho unico. As respectivas despezas serão levadal3
á conta de capital, rfe acoôrdo com o disposto na alinea a do
n. IH da clausula III, por se tratar de melhoramento previsto
na alinca k da clausula IV do me:smo contraclo.

ltio de ·Janeiro, 17 de fevereiro de 1925, 104° da Iudcpendencia e 37° da llepublica.
Anrnun DA SILVA BEI\NAHDEB.
Francisco Sá ..

nEcnETo N. i6.81o-

DE

i7 nt

l<':KVEnEtno nE

!925

App1·ova o p1•ujecto e o orçamento, na importancoia de rél!
46.'340$348 (quar·eflta e seis contos tre&entos e quarenta
mil tresenlmr e quarenta e oito réis), para a construcção
de 1tm. desvio de cruzamento com posto telegraphico no kilometro 694,890 sul da linha ltararé-Uruguay , da Estrada
li e Ferro S. Paulo-Rio Grande.

O Peesidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aLLendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande e tendo em vista as informações prestadas pela lnspectoria Federal das Estradas, no officio n. 16/8,
(I e 8 de janeiro do corrente anno. decreta:
Art. f." Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo c::lirector geral ~9
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Expediente do l\linisterio da Viação e Obras Publicas, o projecto e orçamento, na importancia de 46:340$348 (quarenta
e seis contos tresentos e quarenta mil tresentos e quarenta e
oito réis) para a eonstrucção de um desvio ,de cruzamento, com
posto teleg-raphico. no kilomctro 594,890 sul da linha Hararé-Uruguay, de que é concessiouaria a .requerente .
.Art. 2. As despezas effectuadas em execução dessa obra
serão, depois de apuradas em tomada· de contas regular,leyadas
á conta das taxas addicionaes arrecadadas, a partir de 1 de
0

iullw de 1924.
.\rt.. 3. 0 Para conclus-ão dos trabalhos fica fix~do o prazo
de 4 (quatro) mezes, a contar da data em que a requerente

'

receber notificaçãl' do vres·ente decreto.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1925, 104° da Independoueia ~J .:no da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.811 Jp)JJ'tn'a o projecto

e ,u

DE

17 DE l<~EVEREIHO DE 1925

orçmnento

na

irnpol'tancia

dl' . .

contos duzentos e doze mil e ci:ucoenla (!
r:inf:o Téis), · pm·a o serviço de abastecimento de agua 'JUL
12:212$055

t' doze

/cilornetro 88 Norte rta linha Itararé-Urtt.(JU01/. da /!:.<Jf1'fulrt

lk Fen·o Slio Paulo-Rio Grande

() Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estra.da Lle Ferro
São Paulo-Rio Grande e tendo em vista as informações prestadas pela' Inspectoria Federal das Estradas em officin numero 1.247/S, de 29 de dezembro de 1924, deercta:
Art. 1 . o Fieam approvados, de accôrdo com os documentos que coin este baixam, rubricados pelo director geral de
}~xpedientl=l do Minist~:~rio da Viação c Obras Publicas, o projecto e o orçamento. na importancia de 12 :212$0!55 (doze
contos duzentos. e doze mil e cincoenta e cinco réis'1. para o
serviço de abastecimento de agua no kilometro 88 Norte da
linha Itararé-Cruguay, de que é concessionaria a requerente.
Art. ~.o _\s despezas effectiYamente realizadas. até o maximo do orçamentfJ ora approYado, serão, depois d~> apuradas
em regular tomada de contas, leYadas á conta de cu~teio da
· referida linha.
Hio de Janeiro, 17 de i'L'.\'Pl'ciro tle 1925, 10í'' da ludcpendencia e 37° da Republica.
AR'l'HUR DA SIL\'A BERNAHDBS.

Francisco Sá.
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DEORETO N. 16.812. --

DE

fi

DE FI•:VEHEIHn DE

t 92:í

Protuyo pu r nwis cin-co. annos o prazo concedido pelo dec1·etu
n. ·11.5tJ:~. df! f!.'{ dr> fevereiro de 1915, a The National Cit11
Banlf o{ i\'ww- York, para {unccionar no Brasil

O Ptesidnnte da HepulJlica dos EHtados Unidos do BraHil:
ALll~~tdendo ao que requereu The National City Bank of
Nt•\v- Yurk. l~:~tado:-: Uni doi'! da Am0riea do Noeh·. au tol'izado
a l'unJ·eiona1· no Rt·asil pt>lo dem·etu n. I t ,;)03, dP :.>:1 de f•·v•·r•~it·o dn J\)1:'",,
He:-;oln~ prorogar ·]Hlr mais cinco annos o prazo de que
!mia o 11~esnw deerl'ln, mnrJiante as condições por elle estabelecidas.
Rio de .Janeiro. 17 de fevereiro de 192G, ltH" da Indepeudeneia e 31° Lla RepulJlica.
AR'l'HUR DA SILVA BEHNAHDES.

Annilwl Freire da Fonseca.

Auluri:,u

n minisiJ'U da Fazenda lt emiltir a}Julú:rs da diridtl.
JIHblica da União, ·na 'itnpm·ta.rtcia de 23:000$, aj'im. de .~cr

pugo o 1J1'emio rlr.nida cw capitão de nuu· e guerra
Nuul's de Can·alho

.u,~oro

O Pre:::icle 1 lle da Hepuhlicu. dos Estauos Uuidos du Brasil,
da faculdade contida no arL .1:>. 11. V, da lei l1111J1Cl'O
1. 7!13, dP i de janeiro d1'· 1924,

thtUHJu

Dl~tr·cla:

.\1·1. I." Fiea o mi1üsl.ro da ,Fa:lemla auln!'izt~do a emifli1·
da divida publica int.et·na da r_1nião, do vulor ..k um
eon!.o de"r(·i:.; eatla mna, jw·os de 5 % ao anuo, at•~ a impol'faJI,.ia tolal dn 25:000$, papel, para serem cnf.regnes ao capitã'•
du mar e g'Uerra Alvaro Nune:-; de Carvalho. l'ornu pt·emiu
pelos sPus inventos entregue!-' f'. adoptados na nmrinha uc
guerra.
Al't. 2."' Hevogalll-se as dispo~i~·.õcs Ctll eoHtral'io.

atHdieP:-~

llio

deneia e

ue

Janeiro, 17 de fevPreiro de 1~J2G, I O1" da 11H1epen
da H·.:>puldiea.

~:7"

AJt'l'HUH D.\. SITAA HEHNAHUE8.

Anniúal Freire da Fonseca.
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DEGRI~:rro

N. 16.814 -

nE

17

DE li'EVEREIH.O DE

192.5

Conecdu ttm mttw de licença ao Dr. Ped1·o da Cunha Ped1·osa,
minist1'o do T1'ibunal de Contas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo numero
·Í. 025, de O de fevereiro de 1925,
llesoJye concedet· ao Dr. Pedro da Cunha Pedrosa, ministro do TI\lbunal de Contas, um anno de licença, com vencimentos e mais vantagens do seu cargo, para tratamento de sua
:mude, onde lhe convier.
lllo de ~Taneiro, 17 de fevereiro de 1925, 101" da Indcpendencia e 37" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERINAltDES.

Annibal Frl!ire da Fonseca.

DECHETO N. 16.815-

DE

17

DE FEVEREmo

m: 1925

Revo(Ja os decretos pelos quaes foi concedida a The .4.merican
Rollíno 'Mill Co1npanv autorização para (unccionar na
Republica c cassa as respectivas cartas
O P1·csidente da nepublica dos Esf.ados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu a sociedade anonyma rrhe Amcrican Rolling Mill Çomvany, com séde em Middletown, Ohio,
Est_ados Unidos da Amcrica, c devidamente representada, c
. f cndo em vista a deliberação pela mesma tomada de terminar
as suas opcraçõés no Brasil, rmwlve revogar os decretos numoros 1 O. 365, de 2:3 de julho de HH3, e 14.524, de 9 de dczemhro de 1920, pelos quaes foi a referida sociedade autorizada a funccionar na Hcpublica, c cassar as respectivas cartas.
Rio do Janeiro, 17 de ft~vct'l'iro de 1925, 104° da Iudepf!ndencia c 37° da Republica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.

Mtuuel Calmon du Pin e Almeida.

Df1CRETO N. lli.816-

DE

21

DE FEVEHEIRO DE

1925

Rstcnde ao Estado dtt Bahia o Pstado de sitio decretado pdo
rlr:t_Telo n. 16.765, de 1 de .ianeü·o do cm·i'ente anno
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
resolve, de eonformidade com o n. 15 do art. 48 da Consti-

Aaros
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t.uicão, estender ao Estado da Bahia o estado de sitio de quo
trata o decreto n. 16.765, de 1 de janeiro do corrente anno.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1925, 101° da Indepeuuerwia e a7" da Repuhlica.
ARTHUR DA SILVA B.ll:RNARDES.

Affonso Penna Junior.

J)]~CHETO

N. 16.817 --

DE

21

.DE FEVB11EIRO Dg

1925

Abre, }Jdo Mi.nisterio lla Marinha, o credito supplementar d~
1.00:.:3:413$922 á verba 12 ~ Classes inactivas, ns. I e 2, do
oJ'çwnento de 1924
O Pr·esidente da Republica dos Estado~ Unidos do Brasil!
HesoJ.ve aheir. pelo Ministerio da Marinha,. o credito supplemenfar de 1.002:413$922 á verba 12 - Classes inactivas,
do orc:;amento de 1924, sendo 977:329$864, á consignação n. 1~
c 2;>: 081.~058, á consignação n. 2.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1925, 104° da Indeperitlfmeia tl :no da Hepublica.
AllTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Fa1·ia de Alencar.

DECHETO
Ct·t~a

~.

16.818 ··-

DE

2J

DE F'EVEREIRO lJli:

I ~J2!5

um consuladc honorario eTn K1·istianstad, na Snccia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,

usanuo da autorização concedida pela lettra a do at·t. 4o do
de1~relo

n. H. U58, de H de fevereiro de 1920, decreta:
.\..rligo uni co. Fica CI'eado um constllado honorario em
Kristia11stad, na Sueeia; revogadas as disposicGes em contrario.
llio ele .TaneiJ•o, 21 de fevereiro de 1!l2·5, I O't" da Indc-

()eiuh~neia

e 37° da llepublica.

ART.HllR DA SILVA BEH.NAIIIJES.

José Felix Alves Pacheco.
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Ct•t}u

IWt

PoiH:R

N. 16. 8·1 9 -

DE

EXECU'f1VO

21

DE PEVEREIHf_l DI·:

cousztlado hmwnu·io em Ltwstmtu·.

/l.ft.

I H:!S

Snisstt

() l're:-;ideule da Hepubliea dos E;..;tatlos t'uiJos do Hraf.lil.
w;ando Ja autoriz-ação concedida pelo al'l .. ;lo, lcttt·a a, do de-('t'ef.o !t. 1 í. 058. de H de fevereiro de Ul.:ZO. decreta:
AJ'tjgo 1111 i co. Fica creado uin eons11l::t:dü honoral'iu e~ 11
Lausunne, na 8uissa; l'e\·ogauas as d.isposi~ões em contrario.

llio de .Tanciro, 21 de fevereiro de HJZ5, 10.1° da I tulepemlrncia e 31° dtt Hcpnbliea.
AR'l'HUR DA SILYA BEI~NAlWES.

José Felix Alves Pachecn.

DECHETU N. Hi. 820 -

DE ~J

DE FEVEH.Ell-\.0 DE

I \J:!:J

l'l't}a um cnnsulodo lwmn·w·io em Col'aiio, na Jlespanlw
U Presidente da Bepnblica dos Estados Unidos do Brasil,
tu·mndo da antorizarão concedida pelo arL. /l lettl'a a, do dc-~~ref.o !l. l·L OG8. de 11 de fevereiro de 1920. decreta:
1\rligo 1111 i•~o. Fie a eeeauo nm consulado honorariu e111
l~unrfin, na Jle~panha; revogadas as disposi~.:ões cnt eontrurio.
0

,

Hio dt> .Taneiru. 21 de fevet·eiro rle
llf'tHJPIWia e ::'7" da Hepublica.
AwrntJR

IU:?5, 101" da JJI(Ie-

DA SILVA Him~.\tnn:~.

Jose': Felix '' 71''!-'' Porheco.

rJ_E-CHKfO N. J(i. :--ti._l ---

DE

21

.DE FJ!i\'EHEJIW DI~

I !l.:..'rí

O Presidente da Hepuhliea rios Estado~ t'n idos do BrasiL
da alltot·izac:ão eo11eetlida pelo art. ·Í ldtra a, do 41•~
et·!~to !t. 11.058. de 11 de fevereiro de 19.20, ·deereta:
_\rtigo 1111ieo. li'icu ereado um consulado honorario CIJI
~abL Oall, na. ~ui~:-;a; l'<'vogadas as disposi1;ões elll eu11kario.
11~audo

0

,

Hio de~ .Janeiro, 21 d,.. f~ypreirn ri e
lH!WJcneia e 37" da H1~puhlica.

I 9?il, JO,J." da lmle-

An't'Ill!R n_\ SILY.\. 13Tm:\".\HDJ·:~.

José Feli.r _,\ lt~t:s Poehee(J,

ll7

\CTOR DO PODER EX!"<X:UTIVO

nf'f~!r. 'llf/1

FI~\'EHJ<.:mo

nF. 2·1 nE

DFl1HKI'O N. JtL R22. -

rw: 1925

('())IS11lmlr.· hnnoNU'ÍO em MedrlTin. 110 He)J111Jl.icrt

da Cnloml,ia
O l't't~:-.;idenl P da Hr, publica dos Estados 1~nidos dn Brasil,
nsantln da n 1t1 cti·iza~.:ão co.ncedida pelo art. ,í", letl ra rt~ do dP-nrh• ~l. 1.'J.058. de U de fevereiro rlc Hl.:?O, ·derreta:
:\ •·l.igo uuico. Fie a et·e:ado mn con~mladf\ honorario em
l\lPdPll i11. 11a Hr,p11hl iea da Colomhia: l'l'\'ng-adas as d isposiçiírs
t'nt contr·arin.
H in df' .Janf'ir·o, ~ t dr frvPrPiro de Hl2·5, 10 Í" da Indf'pt•udl'lll'ia ,. :1'i" da Hcpnhliea.
AH'l'JlllR ])A SJL\"A Bt~BNAfllll·:~.

José Feli:r. .4l.J'es Pnl'/w('n,

Pulilit'tt

11.

(/(lhf•stio dn

O Prcsidl'nf P da

/1•ol.~

rí ('vnrençiio l'tHirtl f!,• Jl/(ldl'id

Jff~l1llhlica

dos

Estado~

Unitlos tlo Bra-

sil faz puhlica a arlhcsã.o do Irak :\ Convenção Postal TJniversnl. conclnidn cn: Madrid a 30 de novembro 'de Hl2.0. cnnfornu"' communicou ao l\'linisterin das Relaçõe~ Exteriot·r,s a Legar.ão da Rnif-':"a 11esta nnpit.nl, t-m nota n. <i({ :1/2!1, df' !'i de
dl'znmln·o d0 1~2ft.
Hin df' .Tant-iro. 21 de fPYPrPiro rl.e 1.925, 10·'a" da Tndr•prn-

dencia

P

:37" da TIPpuhlica.

AnTrnm n.\

SILVA HEnNARDE~.

JosP, FPli:r:

A.l1Jr.~

Ptrehero.

TRADUr.ÇÃO OFFICTAL

Leg·ação tia Suissa no Brasil

-~

N. GG 3r.?ri -- Rio rle

.T :nwi r· o. !1 rle dPzemhJ'n de 1924.
~Prllwt· Ministro -~ Df' ordem do meu novernn, f enho a
honra dP d~11· rnnher·.imPnto a V. Ex. quf'. f'm nota rlc 12
df' jnllln flp ·1924. a Lr,gaçãn rla Oran Bretanha em Berna nnf.ifinon. Prn nnnw dP ~Pu now~rnn. :w f.:onselhn PPdPr·a 1 Ruisso.
a adiiPsão dn 1rak ;í Convpnrãn Posta.l TTniYPrsal. ('Oflt•luida
Prn ·Marlrid :1 :w rle nnYf'mlwo'rle 1920.
Prll' 11ma nnfa eomplPmentar r)p t9 dt> ~PfPmhro 11llimn
:1 dif<~ L~>g'a(:iin rlf'll rnnhl'rimt>nfn :linda rio sr,gniniP:
I". fllll' n.TI'ill\ flpyjn. sPr_rnmprf'hf'nrlidn "nos Ollh·ns nnminir• ...: ~~ rt~• ('nn.inndn dn~ f'nlnnia:-: P profpr.lnr·ndn~ l11·ifanni-
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co~"

mencionados sob o n. 6 do nrt. 29 da Convenção Jlostnl
Madrid;
2°, que a arlhesão do Irnk á União Postal universal podia ser considerada valida a partir da data, na qual a notificação de adhesão seria commnnicada pelo Governo Sui!;~o no~
govm•nos dos paizPs que fazem parte da União Postal.
A notificnç.ão da adhesão do Irak ti União Postal é cornml_micada a V. Ex. peta preRente, em virtude ifo nrt. 2ü tin
r.nnven~ão Postnl Umvnrsal de Madrid.
De ner,ôrdn rom n nol.n dn Grnn Bretanha, de 18 df!l ~e1emhro, acima indieada, Psta adhPsão é v:11ida a Jlltf'f.ir· (Ja
.-Jat.a li e f 3 de novemhro ult!mo.
ApróvPito o r.nsejn, Senhor Ministro, para renov::tt' a
V. Ex. as ~egm·:1n~n:-; dn. minhn mais altn ronsideração. d~

Cllarles

RP-dard.

A S. Ex. o Sr. Dr. Frlix Pacheco, ministro de 1!1shido
das Relações Exteriores.

DECRETO N. Hi. R?~ --

DR

21

DE FEVF.IlF.JR(I )l'F.

H)2!í

1'uMir.a. 11. adhr..r;ãn da Nova. Zelandia fÍ Convrmr;ão lntenw.donal. dP Rornl(l, pa.1'tl a crcaçl1n de nma Re)Jm•fiçf1o lu,tr>nlt1~

dwnal dr. Jlyoir.ne Pubfica..

O PreRilienf.e da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasi\
fnz puhlir.a ;t adhr.são do Dominio da Nova Zelandia :'i Oonven<;ão Internacional, assignafla f•m Roma a 9 de rtezemhrn (lfl.
1907, para a créação de uma Repartição Internacional de Hygiene Pnhlicn, cnnfórme commnnicou ao Ministerio d::ts Relações Ext.crior·es á Emhaixarla Ttaliana nesta Capital, por
nora de 22 de novembro proximo finrlo, cuja t.rnflnr,cão nffj.
rJal acompunha este decreto.
Rio (te .Tanelro, 21 de, fevereiro de 1925, 104° da
dencia e 37° da Repnblica'.

Imlt~pt!Jl·

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José

F~PlíX

Ah)es Pacheco.

TRADTTOQÃO
Emhaix:ula de It.aliél - N 122/19()
Pos. XTI --- R in d~
-TntH•irn, 22 de novembro de 1924:
Renhor Minish·o -- Por nota verbal de 10 df' mnin de
19~4. n Emhni:xnfla de R. 1\f. BrHnnniea mn Roma nofificnn
no Govf''rno fio Rei que o Gover·nr) do Dominio da Novn ~e
landia dese.ia adhcrir ao accôrcto internacional firmadn ~m
Roma a 9 de dezembro de Hl07 para a crea~,;ão. em P:1ri-::. rl~
mnn Rep11rfir,ãn Tntrrnncional de Hygiene Pnhlimt.
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Po1· outra nota verbal de 5 de outubro do corrente, a
mesma Embaixada communicou, em resposta a uma solicita..
c;iio do Rcgio Minist.crio dos Negocias Estrangeiro::; em Roml\
que o referido Domínio pede ser inscripto, de accórdo com o
ai·L 11 dos Estatutos da Repartição em questão, na quarta
cn f egc)]' i a tl~Js Estado::; adhercntes.
Do eo11 rm·midade com o art. ti do Ar.côrdo. mda Hegia
Ji~nJlmixadn .~st.á encarreg;ada de h'l\·ar o que prPePdc ao CO·
nlweinwnto de V. Ex.
'
ScrPi. porbwto, grato a Y. Ex. si se dignar accusar-mCi.
o r'PCPldmPnfo dp:o;fa minha eonmttmicacfío c t•ogn-lhe necei-·
hu·, St. l\1ittistrn, os protesto~ da minh:i· Hlnis alia eonc;itll'l'il·
ç.ãn.
Piet1·o Badoglio.
A S. Ex. o Sr. Dr. Fclix Paelteco, Ministro dos Negocio!;
Estrangeiros, Rio de .Taneiro.

DECRTiiTO N. 16.82fj ---

DE

21

DE f'RVR11EfRO DE

1925

Pnll1ica a adhesão do Egypto á Convenção pa·ra o melhoram,nto da sortP. rfns f'rwidos e en(ermns nos P:rP.rcifos em

t:rnnnonlw.
O Presi~ento- da H.epublica dos Estados Unidos do Brasil
fnz publir.n a adheRão do }ijgypto ú Convenção, assignada em
Oencbrn, a O de julho de 1906, para o melhoramento da sorte
rlos feridos e enfermos nos excrcit.os em campanha ( Convenção dn Cruz Vermelha), conforme communicou ao Ministerio
das Relações Exteriores a Legacão da Suis~a nesta CapitaL por
nota de 16 de janeiro do corrente anno, n. GG. 1/17, cuja
trndue,;iío official acompanha o presente decreto.
Hio de .Janeiro, 2i de fevereiro de 1925,
dencia c ::17° da Hepublica.

101~"

rla Inrlepen-

AR1'HUR DA SILVA BEilNARDE9 .

.To.'fé Feli:JJ AlvÚ Pach~co.

TRADTJCÇÃO OFFICIAL

Legacão drt Suissn no Brasil .::. N. liG 1/17 .... R.io de
.T nn0iro, 1fi de ,jnnBiro do 1925:
~enhm· Ministro - :Em adctit.amento á minha nota n. GG
1/2, de 11 de janeiro de 1924, e de ordem do meu Governo.
tnn h o ri llonrn de lcvnr ao con hecimcn t.o de V. Ex. que nó
prnzo de mn nrmo, p1·ovisf.o pelo art.. :l2. nlinca 3, da Convenção as.signada em Genebra a 6 de ,julho de 1906, para o
melhoramento da sorte dos feridos c enfermos nos exercitos
em •·amprmha, nenhmna opposicão sobre a adbe~ão do F,gy.,
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pto :i dita Convenção foi coummnicada ao Conselho federal
;;;nisso. Por rnnsPgninf.P, n arlhesão rJo Egypto fornon-so defiJiitiva, a partir dP 17 de dezewbro de 1924.
_\presso-me em arn·oveitar esta occasião p:wa J'Pihwar· a
V..,'! Ex., SenhoJ' Ministro, as segm·ant_::ls da 1ninhn rn:tis alfn
nópsidf'r:lção. - Chm·les Redm·d.
A S. Ex. o Sr. Dr. Felix Pnr.lwro, Mini:'lro dn Ji:slndn
dn:' Holnf?Ões Exteriorf's.

DRORETO N. 1(i. 82(} ·--·

PJ<~

21

nE FEVEnF.Inn 111~

t !l?r.

l·'n:. puhUca a l'ati('icação, pela .Venezuela, de octos pns/or>.-:
mudanmlos em Mnd1'id a .'JO de nm,em.h?·n dr> 1!J2()

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Bra:'il
l'az. puhlko quP, segundo commnnicação dirigidn no 1\finistrJ"io elas nelar.Õ<'S Extoriorf's pela Legação Hespanhola llf'Sta
Capif.al, por nota de 20 ne novembro findo, o Governo do~
l~sf aclos TTnidos ria Y mwzuela ff'z nepositm· no :\rchivo do M i-

nisterio ne E~lado, em Madrirl. ao~ vinte c spis de agosto dcstP
nnno, o in~trllmPnto de l'atificação, por parte daquellr Go,·f'rno, da Convrmção Postnl TJnivcrsal e da Convenção sohrP
t'ncommendns postaes. com os respectivos Prot.ocollos finars,
ronclnidos f'm 1\Jadrirl aos 30 de novembro de 1920. pot' orrnsiiio do VII f:ongl'csso da TTnião Postal Universal.
fiio de .lanciro, 21 de frvf'rf'irn
fiPTH'.ia n 37" na Hepuhliea.

nf>

Hl2r'í, 101" da TnriPllNI-

ARTHUR DA SILVA BERNAROES.

Jos6 Ti'elix

nF.cnErro, iN. t n. R-2'7\
F i.'Y'rt.

n numr'l'n 1dr.

~--

op; 21 ~E

Alve.~ Por:·hN~n.

FF.vEnEmo

(iscaes do Inspector-i.a ·Ge1·al

nF: Hl2n
(}.o,~ 'Bancri.~

r d..ó nutnas p1·onidencias

President0 na RP1puhliea dos Estados Unidos l(lo Brana ronformirfnrlr do rlispMto nn art.. Ml no rf~g-ulamentfl
nnnpxo ao df'rr('to n. H. 7128. ·cie 16 <f c. maJr~.o de 1921 ..e 1em
,·.nmpl'irnPntn an <TIH' 'Pre'!CWPH' o t·n·t. 30. n. XIV. da ,Jei 'Tl.llmf'rn I,. fi 11. rl(l 12 f).(l janf'iro rlOt corremtr ·:mno. resolve:
.\rf. 1." K fixado PJn !58 n m1mero rl0 fiscaes destinados
ao Sf'rYit~o dP fisealizaeãn das opPrarõe~ ramhiaes p. hancan:•ia~.
:1-.;sim disfrihnidn.'"': um f'Jll ;eP:dn ·1lm.rlo~·-!E~tndn~~--· :Amnzonn".
PaJ·:í. :UaJ'aJrhilo. Pi:mh~·. CPrti':Í. nin CTI'ande lio INortP. ,Pm':Jlryha. ~\lagoas. ~r·rg·irH~. Espirilo ~anto. Paran:1. Santa· Cat.hnr·rna. 1\Inff () Gr·n.-:~n e noyrtz: IIJl·rs em r.ruda um do~ Rsfnrlns
f.!

~il.
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121

Pernatnbueo, Bahia; Hio det J.aneirot e Rio Grande 4o :Sul;
nove no Estado dP ;-\, Paulo, send() tres na cidade de Santos:
ei11eo no .Estado: fie Minas. nrraes .. e dezoito lno1 Dist;ricto Fedr,ral.
c\d. 2.. ° Ficam. ext.inc1.o.s; os cargos de ,delegados regionaes
da lrL"PP<~.foria G-eral dA Bancos. a que P.e ;refere o citado de14.728.
·
_\ "'. :1." ·flpvogam·

l'l'Pin 11.

KP

as dispo~;~ições em contrario.

H.io rte Janeiro. 121 ide /fevereiro de 1925, ii'H 0 dn Inrle-·
penden«'ia f' 37" da R.e\pnblica.
AR'l'HUR DA SII.VA BERNARDER.

Annibal F1·eirP. lla Ji'nn.çN'tl,

J.'ü-11. o ef{cdiro do pessoal .wbaJte-rno fios ser·1•iços flr! l'tHII't:Z,
da Marinha de (]ue1'l'fl., dut·ante n rmnn t/1· W2!), r~ dti
tJI(,{J·âs Jn'ol•ü/ent·ias
·
O P.rrsideJllc da Republiea dos Esl.atlos Unidos do Brasil,
f.rndo Pm Yisfa o que dispõe a verba lia do orçaroento rb
;\larinlm. qur reuniu as categorias de snb-dt'ieiaes, infcr'ot'rs P marinheiros. na denominação g-cnerica de "Pessoal
do SPJTil;o Snbalterno da A1~mada", e de aecôrdo com a nova
orienLa•:ão rln~ servir,ns qnP comvrtrn1 ao refPJ'ido pessoal
resolve:
_\l·l. L o O Corpo ·de Sub-officiaes da Armada ter:í. o~
seguintPs effret:ivos nos quaàros dos sr,rviços de convéz:

l\lestres ......................................... .
Contra-mestres .................................. .
Escreventes de 1• classe ............................ .
Escreventes de 2n classe . . . . ...................... .
Artilheiros de ta classe ............................. .
~rtilheiros ti e 2• .classe ............................ .
.\ggregados: armeiros de 1 a classe ................... .
Agg1·egados: a!'lmeiros de 2• classe ................... .
'Llol,pedistas-mineiros de P classe ................... .
Torpedisf.as-mineiros de 2 classe .................. .
Aggregados: mergulhadores de P classe ............. .
_\gg'regados: mergulhadores de :!"' ela·sse ............. .
TolAgra-ph istas de I" cI asse .................... .
'l'elP,!!I'aphislas do :!·' l'fn:-;sl' ..................... ~::::
8

f<' i f' j~ dt' J" 1\hSS('
J·'i,•.i.~ de :!" .-·J~s~e. ·. ·. ·.·. ·.· .· .· .· .' .' .· .' .· .' .' .' .': ·. · · · · · · · · · · · · · · ·
l·inl:•·nrlf'!ro:-; navars dP J" elasse ........· .' .· .· .· .· .' .' .·::: : : :
1'-111Pt'Jlll'll'll;'-: navaes dr• ;la l\lass1•
.\t·f ifir•e::; rio rnn·vfiz de 1a <~la~"P .· ." .· ~ ~: ~ ~ ~ ~::::: ~: · · · · ·
.\rf i l'il'l':'i do I'OllVt~Z dl' ·>" c·h~'-'1'
.....
~lgnaleil'lls-fimnnnirfls 1l1• i". ·;;la~~f; · .· .' · · · · · · · · · · · · · · · ·
:-;ignall'il·il~-timnn(•ÍJ'II:o; df' 'l" 1·las~·n .. ·.·.·.·.·:.·.·.::::::::
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Art. 2. A Secção de Auxiliares-Especialistas do Cor.po do
Marinheiros Nacionaes, para os serviços de convéz, t.er:á o~ effootivos abaixo discrimi-nados, C(lDStituindo os sf"gu mte3
quadros:
0

Auxiliares-especialistas de contra-mestres de i a classe
Auxiliares-especialistas de contra-mestres de 2• clasge
Auxiliares-especialistas de contra-mestres de 3ft clas~e
;\uxiliares-especialistas artilheiros de i a classe. . . . . . . .
.Auxiliares-especialistas artilheiros de 2• classe........
/' nxiliares-especialistafl art1lheiros de 3• classe.... . . . .
-\~'l~rrgados: auxiliares-cspecialist:1s armeiros-nrt.ilheiroa do 1n classe.................................
.:\ g~regados: auxiliares-especialistas armeiros-art.il heiros de ~a claRSC ....................... · · . · · · · · · .
Aggregados: anxiliares-especiatistas armeiros-a rUI hei·
r os de a· classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.~~uxiliares-especialistas
torpedistas-mineiros de 1"
classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anxil iares-especialistas torpedistas-mineiros de 2•
classe . . . . . .................... - . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliares-especialistas torpedistas-miu~iros de 31l
classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aggregados: auxiliares-especio.listas armeiros-lorpedis..:.
tas de f • classe ............................... .
Aggregados: auxiliares-especialistas mineiros-mergulhadores de 1• classe ......... -....................
Aggregados :· auxiliares-especialistas mineiros-mergulhadores de 2• 'classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Aggregados: auxiliares-especialistas mineiros-m~rgulhadores de 3a classe .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliares-especialistas telegraphistas de i a classe....
Auxiliares-especialistas telegraphistas de 2a classe....
Auxiliares-especialistas telegraphistas de 3• classe. . . .
Auxiliares-especialistas artifices 'de P classe. . . . . . . .
.'..uxiliares-especialistas artifices de 2• classe. . . . . . . . .
Auxiliares-especialistas artifices de a• classe. . . . . . . . .
Auxiliares-es·pecialistas escreventes de fB classe........
Auxiliares-especialistas escreventes de 2• classe......
Auxiliares-especialistas escreventes de s• classe. . . . . . . .
Auxiliares-especialistas fieis de 1• élasse. . . . . . . . . . . . .
Auxiliares-especialistas fieis de 2a classe. . . . . . . . . . . .
Auxiliares-especialistas fieis de 3• classe. . . . . . . . . . . .
Auxiliares-especialistas signaleiros-timoneiros de i •
classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Auxiliares-especialistas signaleiros-timoneiros de 2•
classe ............ _.......................... . .
Auxiliares-especialistas signaleiros-timoneiros de a•
classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Auxiliares-especialistas submarinistas de f• cbsse. . . .
Auxiliares-especialistas submarinistas de 2• classe. . . .
Auxiliares-especialistas submarinistas de a• classe. . . .
Auxiliares-especialistas cnfermejros de f& classe. . . . . .
Auxiliares-especialistas enfermeiros de 2• clas~e. . . . . .
An:xiliarcs-e~pecialislas enfermeiros de an classe. . . . . .
Art. 3. As companhias do Corpo de Marinheiros terão
dfectivos ahaixo discriminados para o pessoal rio.~ serviQos
f':Onvéz:
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enrnpanhias de praticantes-artilheiros:

Cabos ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1\hu·inheiros de 1• classe ...................... · ... · ..

80
8tl

b) cnmpauhia de praticantes-torpedistas-elineirns:

Cabos . . . . . . ......... ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Marinheiros de 1a classe ........................... .
( <\ggtcgados) mineiros-mer-g.u1hadorrs:
Cabo~

.................... · · .· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
J\1arintwil·os de 1.• olnsse ..... .·: .... ......... · ...... .
I')

t5
fl

!'(1Jllp8Tlhl8 df~ f11'8tÍCanles-tele,:n·aphisla~·:

Cabos ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.Marinhnit·os de 1• elasse ..................... .

50

30

tl) e(lrnp~nhia de praticantess-artifices:

Cabos . . . . . . ........................ · · · · · · · · · · · · · ·
Marinh11lros dr. 1• classe .•......................

tO

19

c) enmpanhia do praticantes-escrevent.es:

Cabos . . . . ....................................... .
Marinhnit·os do ia clas:;e ........................... .

n

companhia

rle

20

-tn

praticantes-signaleirn~--t.imo-·

neiro~:

r.ahos . . . . . . ........................ , . . . . . . . . . . . . .
J\lm·inhPiros do 1a Classe .......... \. · . • • .. · •. • · .. · · . ·

30
55

g) companhia de praticantes-submarinistas:

Cabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mm·jnhf'it·os de 1a classe..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) eom1pnnhia de

20
t-i

praticantes-enfermeiro~:

Cnhos •.•......•••••.... · · · • • · · · · · · • · · · · · · · · · · · · ·

-LO

i) sem eRpecialid11de;

Cabos .......................... -.................
l\tarinheiros .....................................
Marinheiros de 2a classe ......................... ~ ..
Mal'iuheiros grumetes ou 13• classe ..................

:1.84
.
. 1.030
. 1.240
. t.050

Art. 4.0 A companhia de musica e a de corneteiros e tamconservarão a discriminação feita na lei do orçamento.
Art. 5. 0 Para o preenchimento das vagas existentes em
virtude da reorganização dos quadros de que L1·ata o present·~
oecreto, o ministro da Marinha, pod01~á dispensar as condiçõcs regulamentares de accesso ás praças qne .i11lgar mererednras ri essa concessão, no corrente anno.
Arf. fV As vagas de snh-official, artilheiro, torpedistam innir(l. signalPiro-timonriro e telegraphist.a serão preenchidas pelos aetnacs primeiros sargentos, independentemente dr.
p·nPnchirnnnfo de quaesquer elansula~. desde que se recom-mrmdcnt Jl'~lo seu valor moral.
hOJ'f'8
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§ 1. 0 InicialmenLf' poderão s~r nomeado~ tantos sub-of.
l'teiaes d~ssa~ espf'cialidade~ qnan1 as forem a~ vagas rla P
l'lasse e da 2" sommadas.
§ 2." Depois de seis mezes. a contar da data des~as nomeações, o ministro da Marinha mandará proceder a exame
~~~ todo~ os de 2a classf'. conforme inst.ruccões que haixara
~~pporhmamrnte, par·a o prePnehimento das vagas dfl 1" ela~s~.
f:p ef.fectivo fixado no art. Jo deste decreto.
A r L 7 ." As vagas de 3" sargento auxiliar-especialista cln
n J'lllCÜ'n ( art.il h ri l'O í, de accôrdo com o presente drcreto. serão
prePnehidas por promoção dos cabos praticantes e mediant,1
roncurso entre os operarios da Directoria do .\rmamento qnr,
ro requererem. eorn inforrnacão hvoravel do respect.ivn di .
rrdor.
Paragrapho uniro. Ficarão, então, extinc.tos os respecti·
vos quadros da especialidade de armeiro. e o pessoal será ag~ regado conforme o disposto nos arts. 1o e 2o deste decreto.
Art. 8. O ministro da Marinh~ baixará instruecões sobro
" estagio e a classilficação dos marinheiros de classe, sem
u;peeialidade. nas differentes companhias de praticantes.
IParagrapho unico. Para a classificção de praticantes dA
m~crevente serão tambem admitt.idas a exame as praça~ que u
J'f'quererem, embora sem haverem feito o estagio. desde quo
n autoridade sob cujas ordens immediatas servirem, a~ re
L:ommendarem satisfactoriamrnte.
Art. 9. 0 As vagas que se abrirem na graduação rte marinheiro nacional de 3• classe poderão ser pree,nchidas durante
t' r.orrHntH anno por voluntarios alidado:-; pelo prazo de t.r1~:i
<mnos, na falta de pessoal •proveniente da Escola de Grmnete;;;.
Art. 10. O pessoal subalterno do Serviço Geral de Aviacfio que fôr julgado physicamente inapto para continuar a servir nessa arma. ou que, por conveniencia da ::~dministracão,
{iella seja wfastado, voltará aos servicos do conv1•z, conform\J
1ir>ferminar o ministro .
.Art. 11. Não serão feitas novas admissões ~ especialidado
ele mineiro-mergulhador, ficando o pessoal existente aggre!-!ado aos quadros de tor.pedistas-mineiros. na fórma dos artigos 1 o, 2° e 3°.
·
Art. 12. As praças sem especialidade que forBm cla~
sificadas nas companhias de especialidade do art. 3° como
l'l'aticantes. durante o corrente anno, não abrirão vaga.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de feverriro de 1925. 1o,~o da Inrtf':pmldf'l~ia n :-l7" fia Repuhlica.
·
4

0

4

ARTHUR DA SILVA Br<iRNARDES.

Alexandrino Fari,a dP A ll'nror.
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4_. 015, rk ·!~ rle jancir·o de 1920, reYigora;Ja pelo art. 11, do
deeretu n. J.. R95. de :-} de dezembro de 1924, resolve:

Al'f:. I." Os Servico'-:r Subalternos de Convéz na Marinha
de GuetTa ~-'t'iio desempenhados, mc~liante as eondit.:ões deste
deeet'1u ~" d11:-i r~~~l''!•mentos que o l1oYenw upportumwH~Jlt~'
expedil':
a) pelos ~-ull-officiaes;
lJ) pelos inferiores, p;raças do Corpo de \lariuheii·os Nat•.ionaL·s:
f') ·pt·lu.:; marinheiros. prat,;as do mesmo Cl·l'po.
Art. 2." O Pessoal Subalterno das Serviços de Couvéz
será grupado, dentro de seus corpos, do seguinte modo:
a) os sulJ-officiaes, nos quadros eorrespondentes r4S
l'espectiyas funcç.ões, assim denominadas:
Se~·viço

geral e manob1·as

:l." Qua.t.h·o de mestras.
,
"2." Quadro de eonlra-Jnest.res.

~\."Quadros de al'iilheiros, d~~ 1k c :2" das::;r.
-'L'' Unadros de to1·pedistas-mineiro:-:. de in e 2' classe.
r>." Quadr·o<.; de telegraphistas, de ta e 2'l elas-;~~.
6.0 Quadros de s~gnaleiros-tinwneiros, d1~ 1"- e 2- 8 c!a~~o.
7." Quadros de escreventes, de p e
cla~sn.
8. 0 Quadros de fieis, de 1a e 2"- dasse.
!J. 0 Quadros dp enfermeiros, de 1a e zn cJa•.;se,
I O. Quadros de artífices de convéz, de 1a e 2" classe.
b) no Corpo de Marinheiros Nacionaes, nE-- infei·iores, na
El~(·,;iio dP AnxiliarP.s-rEispecialistas, nos seguintes quadrot~:
1." Anxihar de c.ontra-mestre, de P, 2'\ e 3"- classe.
~. 0 :\uxiliar especialista artilheiró. de ta, 2a e 3• classe.
:3." Auxiliar· especialista torpedista-mine1ro, de 1n, 2" t'

za

a"

l~lasse.

-l." Auxil iur especialista telegrap:bista,

de 1 ", 2"

e

2"'

classe.
5. _\uxiliar PSpec:iahsta signaleiro-timoneiro, de t•, 2" u
:l" rlasse.
li." Auxiliar espeeial~sta escrevente. de 1". 2" e 3" elassc.
7 ." Auxiliar especialista fiel, de 1"-~ 2"- e :r· classe.
R" Auxiliar especialista enfermeiro, de 1". 2" e 3" classe.
H." Auxiliar especialista submarinista, d~ :t ", :.! ' c 3"
t'lasse.
lO, Auxiliar especialista artífice de •)ouvéz, de -1", 2'' t'
0

:t" t·lasse.
c,' 1\0 Corpo de l\larinheiro~ Nacionaes. ns ma.rinhoiroH de
ela::-;se e ~abos, nas seguintes companhias :

L" Praticante especialista artilheiro.
2." Praticante especialista torpedista-mineh'o.
::." Praf icante especialista telegraphista.
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4! Praticante· especialista signaleiro-timoneiro.

5.a Praticant,e especialista escrevente.

6.a Praticante especialista submarinista.

7 .a Praticante especialista artífice de convéz.

s.a

Praticante especialista enfermeiro.

9.a Sem especialidade ou de serviços geraes.

Paragrapho uni co. Os artífices de conv.~z.. terão os officios de carpintei.ro-calafate, pintor e outros i.!UIJ o Governü
julgue utii e~tabelecet, sem ttue qualquer dellcs constitua um
quadro á parte.
,
Art. 3. Os actuaes llUadros de armeiros e as espeeiah
dades correspondentes no Corpo de Marinheiros Naoionaes
serão extinctos, e os serviços a elles actualmente commettidos serão de futuro desempenhados pelo pes·soal do ramo di-l
artilharia, ou do ramo de torpedos c minas, conforme o caso,
depois de devidamente habilitado.
§ -1. Essa disposição entrará em vigor d~Jpois da admi,:;.são dos novos armeiros, de accôrdo com o que fôr opportunamente estabelecido, ficando aggregado aos quadros dos ramo3
de artilharia e torpedos o resr·ectivo péssoal.
· § 2. Esse pessoal tem accesso sómente nas vagas quo
entre elle occorrer, e dentro dos limites de ~ua composição,
no momento em que fôr extincto, continuando a ser empregado unicamente nos seu~ officios.
Art. 4.0 Os actuaes quadros de mineiros· mergulhadore5
serão extincto~. e os servicos a elles actualmente commettidoB,
serão çie futuro tlesempenhados pelos torpedistas-mineiros
eom o curso especial de escaphnndria.
§ 1.1> Os mineiros-mergulhadorrs, aotualmentc existenLct>
passarão para os quadro-3 de torpedistas-m ineiros, ficando
aggregados, continuando, ·porém, a ser promovidos nas vagas
que entre ell~ oooorrerem e dentro dos Hmites de sua composição actual.
§ .2.0 Aos que o requererem será permittida matricula no
curso de torpedos, afim de serem transferidGR.
Art. 5. 0 Os csub-offioiaes:. constituem a categoria inter..
media.ria entre os coffici:leS» de patente e os dnferiores.:t,
praoas do Corpo de Marinheiros 1Nacionaes. .São os principaeg
ajudantes dos officiaes. tanto no ramo de manobra e servico
geral, como na parte dos §erviç.os especiaes.
§ 1. Para manobra e serviço geral, serão os officiaes d~-·
recLamante ajudados pelo"'s «mestres~ e «contra-mestres~, ::~
estes pelos <l:auxiliares de contra-mestre» e marin'he ir os em
0

0

0

0

gorai.

~ ~\" No~ Florvicos ospcciuos, s:erão ajudantes directos do~
orfioiaes, os especialistas dos varios quadro~, consignados na
1•-,ttra a do art. 2°, tendo sob suas O!'dens o~ <.<:!Uxiliares-espe,_~ialista~ c os <<praticantes» das varias espel}ialidades.
·
Art. o.~ Os sub-officiaes t.erão a graduação militar de
~a.rgcnLos-ajudantes c consLituJrão um corpo r.om os quadrn:;:
du art. 2".
§ 1.o Exc.epto os mestres e os cont.ra-me~tres os sub-·
officiaes serão dividido~ ero duas classes --- P, 0 '2"-c serã1•
denominados, em seus quadros:

Artilheiro (A) •
Torpedista-mineiro (TM).
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Telegraphista. (1.'L) .
Signaleiro-timoneiro · (ST) .
Escrevente (ES) .
. Fiel (FL).
Artífice de convéz (AR-GV).
Enfermeiro (EF) .
§ 2. Os mestres e os contra-mestres sfw dassificados ncl
1:\ classe, constituindo douP. quadros distincto;.;.
§ 3. Na hierarchia, os contra-mestres concorrem ·em anA
Uguidade, honras e regalias com os demais sub-offieiaes de
f" elasse, ~ o8 mestres tl~em sempre precedencia sobre os
contra-mestres e demais sub-officiaes, em virtude da sua
funcção caraeteristica de mestrança geral do navio.
Art. 7." Os mestres serão nomeados por portaria do ministro, mediante concurso entre os demais sub-officiaes de
i • clas·s~~, na fórma. que o Governo estabelecer.
Art. R.o Os sub-officiaes serão nomeados por portaria do
ministro, e provirão dos inferiores, na fórma que o Governo
estabelecer.
Paragrapho uni co. O accesso de classe dos sub-officiaes
será, igualmente, feito .por tportaria. do ministro.
Art. 9. Os auxiliares-especialistas provirão dos praticantes das diversas especialidades, conforme os quadros do artigo 2", e serão mandados incluir na sec.ção, segundo as condições regulamentares, por acto do D. G. P.
§ 1. Serão distribuidos em tres classes, cada uma correspondente á graduação de i o sargento, 2° e 3°.
§ z.o Excepto os auxiliares especialistas enfermeiros, escreventes; telegra1phistas e artifioes, todos os demais serão empregados em serviço dE ,quartos, como auxiliares de contramestres.
§ 3. A inclusão dos praticantes na secção, bem como as
promoções dos inferiores, serão da alçada do n. IG. P., na.
fórrna que o Governo determinar.
Ar L. to. Os sargentos «Auxiliares-espec-ialistas~, em sual:4
diversas especialidades, passarão a «Especialistas~, na cate~
goria de snb-of.ficiaes, segundo as condições regulamentares.
, § 1. Os de artilharia, torpedos e minas, signaes e timoneria poderão· candidatar-se ao serviço geral, :passando a contra-mesl.res, na fórma que o Governo estabelecer.
§ 2. Os auxiliares-especialistas sub-marinistas, para terem
accesso a sub-officiaes, deverão habilitar-se para promoção a
contra-mestre, passando para o servico geral os que não our...
sarem em segmda a Escola de Submersiveis (curso do contra·mestres).
Art. 11. Os contra-·mestres com o curso correspondente
da Escola de Submersíveis serão empregados, de 1preferenoia.
nos snbmcrsiveis e navios-tender, mas permanecerão no quadro de eonf.rn-mestres, com a designação: (SB).
;\rt. 12. Os praticantes das diversas ospecialidades provirão:
o.) os de telcgraphin e de enfermeiros, das praças SE ..
depois elo rrspceUvn enrso da Escola de Auxiliat·es-espec.ialistas;
;
f~
b) os de signaes e timoneria, artilharia, submarinos, tor·
pedos c minas e de escreventes, das praças de 2• classe e gru0

0

0

0

1

0

0

0

1

•
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Iuetes SE, após o estagio de seis mezes na especialidade~ e approvàção em um exame pratico, conforme o que o Governo es-·
tabeleeer, sendo os grumetes promovidos immediatamente á
~" classe, depois de approvados.
Art. 13. Nos dif.ferentes cursos da Escola de Auxiliare~
especialistas só serão matriculados os cabos e, em sua falta,
marinheiros de 1a classe.
§ 1.0 Os cabos, uma vez approvados, serão incluídos na
secção de auxiliares-especialistas como terceiros sargento~.
quando houver vaga.
~ 2. 0 l()s marinheiros de ta classe ao terminarem o curso
serãoL immediatamente promovidos a cabos. e aguardarão vaga
para terceiros sargentos. sem oulras exigencias de exame techntco a •preencher.
§ 3. _'\ntes da promoção a 3,. ·sargento, mesmo depois de
approvadas, as prac.as das companhias de praticantes continuarão a. pertencer a ellas, e as sem especialidade serão incluídas
na companhia que corresponder ú especialiriade em que tiVt'rem sido approvadas.
~ 4. As pracas 1que não forem approvadas nesses cursos
não poderão ser promovidas a 3o sargento, tendo a sua carrei~
ra limitada :\ graduaçiio rie cabo .
.\rt. 14. Todos os actuaes sargentos passam a fazer parte
da secção de auxiliares-PspPcialistas, nos quadros estabelecidos
pelo art. :?" de·ste decreto.
~ 1. Por acto do D. G. P .. os actuaes inferiores das comvanhias de especialidade serão incluídos na secção de auxiliares-especialistas, de accôrdo com as suas antiguidades e esJ•Pcialidades. em cada graduação.
Art. 15. Os actuaes segundas classes das dive~sas companhias de especialidadr aetnaes serão immediatamente pro-·
lliOYÍOOS Ú f a classe .
.Art. 16. Os actuaes marinheiros das graduacões de ca;bos,
In e 2a classes com o curso das escolas profissionaes. não farão
o eur~o da Escola de Auxiliares-Especialistas e serão rpromovidos até sub-officiaes de accôrdo com as exigencias dos reg nlamentos que n Governo expedir.
Art. 17. Os praticantes-snbmarinistas são obrigados ao
eurso de auxiliar de contra-mestre da Escola de AuxiliaresEspecialistas, e, urna vez approvados, serão incluídos na seccãu
de auxiliareR-especialistas <<SB», quando houver vaga de terePiro sa~·gento na especialidade.
~\rt.. 18 . .Os act.uaes · marinlwiros das companhias de es:J ecialidade de: artilheiros. torpedistas-mineiros, telegraphistas, signaleiros-timoneirog e submarinistas que ficam extinetas, passam a constituir as correspondentes compan'hias do
praticantes a que se refere o ar L. 2o.
Art. 19. As promocões de todo o pessoal subalterno do
~erviço de convéz serão feitas
sómente por antiguidade de
ciasse, dos que houverem satisfeito as condições de acccsso
P-stahelecidas nos respr~cth"os regulamentos que o Governu
0

0

0

nxpedir.
~ 1." Em caso de guerra ''xLerna ou commoção interna, o
.Ministro da Marinha poderá J)romover, excepcionalmente, f6ra
das condições regulamentares o:o; marinheiros, inferiores e subofficiaes da Marinha de Guerea que se recommendarem por
~f'rvicos rE>levanfes.
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§ 2." Ji~ssas promoções serão effectuadas sempre nos proprios quach'tlS ou cs·pecialidades.
Ar f.• 20. Transitoriamente, poderão ser inclu.idas nas comvanhia.s tle prat.icantes-especialist.as de que trai a o art. 12,
lettra b), pmças S~~ lle ta classe, medianf e as condições nessc;
.
arf.igo estabelecidas.
Paragrapho unico. No corrente anuo, á propot·ção que
rssas pt'a(~as, bem como as de que trata o referido art. 1?.,
forem sendo classificadas nas companhias de espeeialisf.as. serú
diminuído. do numero correspondente, o effect.ivo da companhia SE .
..:\rt. 21. Além do pessoal discriminado anteriormente, o
Corpo dt> Marinheiros t.erá um brigada para o serviço do quartel, com a graduação de sargento-a,iudante, escolhido entre os
primeiros sargentos, uma companhia de musicos e outra do
c~)I'neteiros e tambores.
Art. 22. iRevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1925, 10-iQ da Independencia e 37° da Republiea.
ARTMUR DA SILVA BEHN.-\HLWiH.

44.lexandriuo Pm·ia de A.lr>ncm·.

DECRETO .N . 16. 830 -

DE

27

DB FEVEHEIRO DE

19.25

'Regula a ''quivalenciu de (uncções do pe.r;soal da Mm·inha
Guer1·a

.:.~

O Presidente da Republica d\ls Estado~ Unidos do Brasi',
tendo em vista as necessidades do serviço, e usando da attribuição que lho coüfere o art. 1:8, n. 1. da CoJJstitniçfio, l'CsolYe:
Art. 1. As func(~ões que, na. Marinha de Guerra, são, até
agora, por força dos decretos e regulamentos em vigor, attribuidas especificadamente a.o pessoal dos differentes postos d~t
hierarchia, competirão, para todos <>s effeitos, de ora em
diante, a todos os officiaes, sub-officiaes, inferiores e marinlwiros, na. fôrma prest~ripta peJo presellff' decr-eto.
· § 1.° Competem aos capitães de mar e guerra e ca.pitãe;-;
d8 fragata as mesmas funcções, indistinctamente.
-§ 2.° Competem aos capitães de corveta as mesmas fuuccões até hoje attribuidas aos eapitães de fraga f a, além das
de seu posto.
§ :1.° Competem ao::; capitães-temmtes e pdn1eiros tenentes a~ m~:•smas funcçÕí?S, indistinctan:ente.
§ ·'I.'' Comvctem aos cap!tã~s-tenontPs as nwsmas fnn··
cções até hoje nltribllidas aos capitães de coJ'Yf'hl, d(~lll r];)..;
de seu posto.
.
§ 5. AoH nwstres c contra-mestres, bem cm11o a todos o;.;
dNnais snh-offieiaes de 1• classe ou de 2.... competem as me ':lmas fuueções, dentro de suas respectivas especialidades.
0

0
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§ 6. 0 Os inferiorrs, qualqurr que seja a sua. grarluaçã0,
podct'ão desrmpenlla1· as mesn1as fuucções, dentro rios conhecimnutns da sua P-specialidade.
§ 7." Os marinheiros lJanionnns, eabos c pr·inwiras c~Jassns,
l•wrn l'tuu~~~õn~ equivalentes.
§ 8." Por eonveniencia do :.;erviço competirão aos pl'im<~i
ros ~arg-cnfos e r-os rahos, rnspcctivammlte, as mesrnas fllll·rc;iif's ai~~ agora at.f r•ihu idas aos Sllh-o:f'ficiaPs ~1 aos infc1rinrc:~.
Art.. 2." Hevogam-se as rl isposiçõcs em eontrario.
Jlio de .Taneiro, 27 de fevrreiro etc 1U2·5, 10i" da lrld,•pendcnr ia e :no da Republicb..
AnTHUR DA SILVA BERNAHDgH.

Alexand-rino Fm·ia de Alcnca1'.

1)}~CHE'J'O N. Hi. 831 -

DE

27

DE FEVEH.EillO DE

·J!J2G

1'm·na extensiva aos of[iciaes commandantes tia to1'res dus
cncou/raçados "Minas Ge1'aes" e "São Paulo" a gratificaçtlo a que se refe.re o art. H do regulamento anne;J~o uo
decreto '!l. ·16. 715, de 2-1 de dezembro de 192.f..
O PreE.idenf.e da H.epublica dns Estados Unidos do Hl'a .:;iJ,
usando da autorização contida no art. 13, do de(•.rdo 11. 4 .o I r1,
d~ 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. 11, do dcc_;rdu
11. 1 . R95, de 3 de dezembro de 1924, e

Considerando que todo o serviço mecanieo das torres da
artilharia dos encouraçados Minas Geraes e São Paulo, pela
nova regulamentação em vigor, fica exelusivanwntn affeet.o
an Departamento da Artilharia;
!
Considerando que o serviço das torres, em gemi. nos c ii ados navios, pelo complexo de machinisrqos que envolve, ~~
de natureza equivalente ao de uma divisão do Dcpartamcnf o
do Machinas;
Hesolve:
Art. 1.° Fica extensiva aos officiaes eommanctante., rl~
Torre dos encouraçados Mina.ç Ger·aes e São Paulo, a partir de
1 de março proximo, a gratificação a que se refere o art. 11,
do re&"ulamento approvado pelo decreto n. 1ô. 715, de 2·i de
dczemoro de :1921.
1
Art. 2. O abono dessa gratificação setá feito dentro do
total da sub-consignação n. 9, da verba 17• do Orçamento lia
Despeza para o corrente exerci cio.
:\rt.. 3. Revogam-se as disposições em contrario.
llio •ie .Taneiro, em 27 de fevereiro de 1!J25 J01" lia Inuep(•rHlcHcia e ~7" da Rcpublica.
. '
0

0

ARTHUlt DA SILVA BEIINAHIIJ•;:-;,

Alexand1·ino Fa1'ia dP- ,\lr 11('1.11'
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DECRETO N. 16. 832 -

DE

2.

DE MARÇO DE í 925

Autoriza ao Deutsch Sudamerikanisclte Banir. A. G., a abrir
uma {'ilial em S. Paulo e outra em Santos e dá outras!
1n·o v ide ncias
O Presidente da Hepubliea dos Estados
al.f enderuio ao que requereu o Deulsch

Uni(}os do Brasil.
Sudamerikanisclte
.Bank ~\.. G. (Banco Germanico da America do Sul), soeiedado
anonyma, com séde em Berlim, Allcmanha, autorizada a funcciouar no .Brasil pelo decreto n. 8.741, de 25 de maio de
19U resolve conceder ao mesmo banco autorização para estabelecer uma filial em São Paulo e outra em Saulo~. Estado
de São Paulo, bem como permissão para adoptar, em Jogar da
denominacão em allemão, a respectiva traduccão em portuguez : - Banco Germanico da America do Sul; ficando fixado
em 7. 500 :OU0$000, papel, o capital para suas opera1;ões no
Brasil.
Rio de Janeiro, 2 de marco de 1925, 104" da Iudepcndencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEH.NAnDES.

Annibal Freire da Fonseca.

~\ppruva
rf,~ I~

o p1·ojccto e respectivo m·çanzento, 1'as iiiiJWI'Iaudas
:u;o e -4-1 :221$.'160. para 'rer~onsl1'ucçãu da Jwntc tio

l.'ilomdro f5 .100, tlu E8troda. de Perl'o Coll(ir~ d'Ru, t/fJ
(.'ompaullia Gt·co/ "\~'estPrn.

O Pre:-:idente da Hepublica dos E~lados Unido ...; do Bt·asil,
l'lll ,-ist a a int'ol'HHH:ão prestada pela lnsppeloria .Fe-

l.•~ndo

d•~ral

da~ Estradas e de accôrdo com o disposto na clausttla 3~1. ~ lu, do contracto da c The ;Great \Vest.Pt'll of Brazil
Hailway t:ompm1y, Limif Pd ». appront-dr, pPio d••cr·pl o 11. 11. 32ü,

de :! 1 de ngo~to de 1920. decreta :
.\!'f. 1." Fi•·am approvados o projcel.o t• l't•:-:rwcl ivo or\:anwnlo na.~ importancias de f: 3·6-0 (trezentas e sesseufa), e
'la::!:?PI;:3fio (rprar•·nfa e tres contos dllzPnfos I' vinl1~ n qnalt·o
n1il lr't•zr'ntos ~~ sPssenta réis), que com este baixam rubricado-,
peln diJ'Pt'lol' g.Pral de expediente da Seel'ef.al'ia de Estado do
l\lini:-:IPrio da Yia~,;ão f~ Obras Publicas, para reeon~ft•treçãu
da JHIIItl' situada no kilurnetru -íf>.-100. da Eslt'ada de .FPt'l'll
Cond,. d'J•:u, ua rt""de Nor·te de « The Grrat \VesftH'II of Brazil
Ha il\\·a~ Cnmpany, Limiied:. .
.\1'1. :!. 0 ~'" desppzas. até o maximo da:-: _Ílll(IOI'Ianeias do

d•~ apuradas ~m tomada de eontas regular, levadas á conta de custeio da referida
estrada.

tn·çaul!'nl.n ora approvado, serão, depois
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A ri . 3. Para conclut;ão das obras da ali nd ida r•out.e,
fil'a marcado o prazo de sei~ mezes, a contar da data em quP
n eonl,])anh ia fôl' notificada deste decreto.
Hio de .Janeiro, 3 de março de 1925, 104° da Independencia
e ~no da Repuhliea.
0

AR'l'HUH DA SILVA BERNARDES.

Fr·ancisco Srí.

ú> J•:OH.ETO N . 16. 836 ---

nE 3 n&

MAnc;o

nE 19•25

Appmra o rrrojecto e o orçamento, na impor·tancia de réis
1.'1 :952$67!; (qum·enta e t1·es contos novecentos e cincoenta.
e dous mil .~eiscentos e setenta e cinco réis) para constru ..
cção rle 11m. desvio de cr·uzamentos servido de posto telem·aphicn. no lcilometro 28.1,915, Sul da linlut Itaro.ré-U1'Uf11W.1J.

O Pre~ident e da Repuhlica do8 Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao tque rt~qt< ereu a Oompanhia E&trada de FeiTo
São Paulo-Rio Grande, .conc·essionaria da linha Jtararé-Uruguay, f' tendo em vista as informações prestadas pela Inspeetoria Fedí'-ral das Estrada5, decreta:
Art.. t . o Ficam approvaclos, de ,aceôrdo com os documentos que com .. ste baixam, rubrioados pelo direct.or geral de
E:x!perHente do Jfinisf.nrio da Viação e Obras Publicas, o projl~do n o orçamento, na importaneia de 413 :9'52$67·S (1quarenta
c tres eontos nov13centos e cincoenta c dous mil seiscentos e
setenta e cinco réis) para construcção de um desvio de cruz amentos servindo de •posto telegraphioo, no kilome.f.ro 2813,'9'45
Sul da linha Itararé-Uruguay.
Art.. 2. ,, A-; de~pezas effect.ivamente rea'lizada5 com es'3a
construr,r,.ão. ah 1 o maximo do orçamento ora a.p.provado, serão.
depois de apuradas em tomada de cont3is re·gular, levadas a
eont.a das taxa~ addicionaes a fJHe se refere a portaria de 21
de janeiro de 1·921..
_-\.rt.. ::l. o Para .conclusão dos trabalhos fica fixado o prazo
df' 6 (seis) me~cs. a contar da data ·em que a requerente ret.eber notificacão do !Presente decreto.
Rio de .Janeiro, 3 de março de 1925, 104° da Tndependeneia e 37° da Republica.
1

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

tDEtiRETO N. 16. 8:-!5 --

DE

3

nE MARÇO DF! ·1 925

.A utnriza a transferencia, da f'irma Oliveira Pearce & Co·rnpanhia para a firma Viuva Pedro Thomaz & Pilho, dQ cnntmcto de navegação dn 'Alto Pantahyba e R1:o Balso~s

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que foi requerido pelos interessados e tendo
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em vis{ a as itdorma-:ões pl'es1 a da~ pela Inspedol'i:t .Fnderal
de Navegação, 1h~erota:
Al'ligo unieo. F1ca autorizada a l.rnn.-;fercnria do contracto de navegação do Alto Parnahyba e Rio Balsa:.;, celebrado em 20 de maio de 1920, em virtude do rlecre1 o numero
14. 06B, de Hl de fevereiro do mesmo anno, da fil·ma Olivcü·a
Pearee & Companhia para firma Viuva Pm1ro Thomaz & Filho,
"~labPI•·•·ida IHl enpilal do Estado. do Piauh;v. a8Sttlllilldo <·~ta
1odo:; O~ OIUIS P vaÚJag·cns decorreuteR do referido eontracto.
H.io de .Janeiro, 3 de março 1le 192rl, J 0-'l'' da llldependencia P 37" da Republiea.
ARTHVH DA SILVA BER~:\H.DEH.

Francisco Sfi.

Autoriza a trans{erencia á "The São Paulo Tramlt'alJ.

J~·ight

aml PoH·er Company, Limited'' dos {avm·es de tJite yosa
a ''Companhia Bra.~ileiro. de Ene1·gia Elecf1•ica" para o
aproveitamento da, {orça hudro.u.lica do ?'iu llopunhaú, no
Estado de S. Paulo.
O Presidente da llepublica dos ~Jslauos Unidos do Brasil, atlendendo ao que requereram "The São Paulo Tramway,
Light and PO\ver Company, Limiüed" e a "Companhia Brasileira de Energia Electrica", esta ultima cessionaria, ex-vi do
decreto n. 7. 45G, de 15 de ,julho de 1909, dos favores conce-1
didos a Guinle & Comp. p~lo decreto 11. 7 .052, de 30 de .Julho
de 1908, para o aproveitamento da força hydrauliea do rio
Hapanhaú, no Estado de S. Paulo, decreta:
Àrtigo unico. Fica autorizada a transferencia a "The São
Paulo Tramway. Light and Power Compauy, Limited ". dos favores c:oncedidus a. Guinle & Comp., pelo nccrelo n. 7.052, de
30 cie julho de 1908, e transferidos á "Companhia Brasileira
de Energia Electrica" pelo decrelo n. 7. 456, de 15 de julho
de 1909, para o aproveitamento da força bydraullca do rio
Hapan baú. no municípiO de Santos. Estado de S. Paulo, e aos
quaes se rPferem os decretos ns. 7 .100. de a de setembro de
Hl08. ,. 8.G26, de 29 de março de 1911, que approvaram as
planta:'; da linha de transmissão de energia electrica aproveitada daqtwllP rio o da hifui·eação dessa linha, hem como dedararanl d(~ utilidndP publica as r~spect.ivas cl~~saprnpriações.
H in dP Jnneiro, 3 de marco de 1 ü2f>, 10.1'' da IndependeJJcia e 37" da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
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DF.nn~~TO N.

Hi S:l7 ----

OF:

10

DE MARÇO DE

1925

SuRpende o et~tnrlo dP. Ritio em todo o territorio du Esfatlo do
Rio (;rmu/P. do Sul. no dia ll> de rn.arço d~ 1!125

O Prrç;idf'nff' da Repuhlira tio'

E~farlo~

PnidnR dn Brn-

Fi1:
ResolYe ~U~Jwndl'r o Pstado de sitio em todo o tei'rilorio do
:Estado do Hio GrandP do Sul, no. dia 15 do corrente rnez, data
em que a11i se I'Nlliz:u·ãn ns eleições para rf'Jil'f'~f'Jllnnlf'"- ú
Assf'mhh~n dn Bsíndo.
nio de .JnnPiro. 10 de mnrcn de 1925, !O'l" da Tndf'JH'Il-

dcncia e

37• da Hetmhlira.

··
ARTHUR DA

Sn..YA

BF:n:-oAnnm.::;,

Affrmsn Penno Ju11im•.

DE ORETO N. 16.838 -

DE

24

DF. MARÇO DE

1925

Apprwa as mod.ijicaç6es do regulamento expedido com o decreto
n. 16.581, de 4 de setembro de 1924

O Presidente da RepubJica dos Estados Unidos do Bra~ih
usando da autorização decorrente da allnea a),§ 12, do art. 3°, da
lei n. 4. 783, de 31 de dezembro de 1923, revigcrada peJa lei numero4.899, de 30de dezembro ultimo, resolve :
Art. 1° - Ficam approvada~ as modificações do reJ!ulamento
e,.-pcdido com o decreto n. 16.581, de 4 de setembro de 1924, e
que a este acompanham.
Art. 2°-Revogam-se as disposições em contrarfo.
Rio de janeiro, 24 de março de 1925, 104° da lndependencia e
~7· da Republica.
ARTHlJR DA S!LYA BEnX.\TIDER.

A.nnibal Freire da Fonseca.

•difienções a fazer no regulam r~;; o que aemnpahhou
TEXTO DO REGULAMENTO

Art. 83. Os coJtribuintes sujeitos a:> imposto sobre a randa
.m obrigados a declarar, até 1 de a'Jril de cada a·mo fin:mceiro,
da importanci:t dos setts r~ndim~ntos tíibutaveis, na fórm:t
ste Regulamento.
Art. 9J. E' facJltadJ aJ contriJuinte solicitar até l de abril a
·ali dação da declaração a!lterior.
§ 1. o QJando o co.1tribuinte transferir, de um município para
ro, a sua re3idencia ou a séde do scu eshbelecimento, fica
·igado a fazer as necessarias comm:~nicaçõ.!s ás rep1rtições arr~
;adoras competantes c, perante a d J municipi'J p1ra onde se
de, a renovar o pedi 1o de revalidação.
Art. 98. A revisão dB daclarações s~rá feitl pelo cllefe da
artição de Iançame1to, aaxiliado por seus subordinados imme •
ttos, sob sua responsabilidade directa.

o decreto n. lG ..jS 1. de -1 de setembro ti e 1921
.\1CDIFICAÇÓES

Art. 83. Até 1 de junho C:e cada anno os codribuíntes declararão qual a importancia dos seus rendimentos, qualquer que ella
seja, desde que se comprelilendam nas categorias do art. 1° do
regulamento que acompanhou o decreto n. 16.581, de -! de setembro de 1924.
Art. SO. E' facultado ao contribuinte solicitar até 1 d~ maio a
revalidação da declaração anterior.
§ 1. o Quando o contribuinte transferir de um município para
outro ou de um para outro ponto do mesmo município a sua residencia ou a séde de seu estabelecimento, fica obrigado a com llU·
nicar essa mudanÇl ás repartições arrecadador_ls competentes,
assim como a renovar o pedido de revalidação á repartição do
município para onde se transfere.
Art. 98. A revisão das dec·arações será feita, no Distr.'cto
Federal, pelo chefe da Secção de Revisão da Delegacia Geral, auxiliado por seus subordinados immediatos, sob sua responsabilidaJe
directa.
§ 1. o Nos Estados e no Territorio Federal do Acre far-se-ha :t
revisão por meio de agentes especialmente designados pela Delegacia Geral do lmpo.itO sobre a Renda ou pela Delegacia Fiscal,
quando devidamente autorizada pela primeira.
§ 2. o Os chefes das repartições arrecadadoras são competentes
para proceder á revisão summaria das declaraçõe:s no acto do rc.:e·
bimento das mesmas e para modificar, depois de ouvido o contribuinte, a importancia do rendimento tributa\rel que tir~r sido
declarado.
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TEXTO DO

REGULAME~TO

MODIFlCÃÇÚES

Art. 103. No Districto Federal, o lançamento do imposto
Art. 103. Far-se-á o lançamento do imposto em listas nomicompete á Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda e far-se-á em
naes, que serão publicadas no mez de junho.
Paragrapho unico. Os exactores notificarão os contribuintes, listas nominaes até 120 dias depois de terminado o prazo de receem carta registrada, pelo correio, quanto aos lançamentos constantes bimento das declarações.
das listas nominaes, immediatamente depois de as ter recebido.
§ 1. 0 O ministro da Fazenda prorogará o prazo acima, quando
julgar necessario.
§ 2. o Os contribuintes serão chamados a tomar conheci menta
dos lançamentos feitos, mediante edital publicado no Diario Official
da União, pela Delegat:ia Geral do Imposto sobre a Renda, onde
deverão comparecer.
§ 3. o Independente desta publicação, a Delegacia Geral do
Imposto sobre a Renda, em casos especiaes, pode notificar os contribuintes, por carta registrada e expedida pelo correio, quanto
aos lançamentos feitos.
Art. 104. Estas listas conterão o nome do contribuinte, seu
Art. 104. Nos Estados e no Territorio Federal do Acre, as
endereço, a importancia do imposto e as das multas relativas ao alfandegas, mesas de rendas e collectorias farão um lançamento
lançamento ex-officio.
provisorio, na propria declaração, no acto da entrega da mesma,
Paragrapho ~nico. Para cada districto fiscal haverá uma lista procedendo á revisão e á cobrança pela fórma indicada no § 2° do
de lançamento.
art. 98 e 120 deste decreto.
Paragrapho uni co. Os chefes das repartições arrecadadoras
organizarão as listas nominaes de que trata o § 5·' do art. 120 desT
decreto e, juntamente com as declarações recebid1s, envial-as-ão
Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda, no Rio de janeiro, po;
intermedio da Delegacia Fiscal respectiva.
Art. 105. O contribuinte será incluído na hsta da localidade
Art. 105. As listas nominaes conterão os nomes dos contrimdl' t.i\·f•J' sua rc~·iÍd~>ncia princiJlal ou a ."•;de dP ."'•.'11 ''stabe- buintes, seus endereços e as importancias devidas, inclusive as.
,•cimenlo.
das multas, quando houver lançamento ex-ofjicio.
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TEXTO DO REOULA:.\E:\TO

Art. 107. Quando fôr necessario far-se-ha o lançamento em
.as supplementares.
Art. 108. Os exat:tores, logo que receberem as listas das suas
cumscripções, notificarão os contribuintes, pela imprensa ou
· carta.

Art. 109. As taxas do imposto recahirão sobre o conjuncto
., rendimentos li qui dos de cada uma das categorias.
Art. 117. Dentro de dez dias, a partir da data da publicação
listas, as estações fiscaes receberão as reclamações dos contri-

!ltes.

Art. 118. Logo que taes reclamações forem despachadas, os
ctores darão immediato conhecimento aos Interessados.

.\lODIFICAÇOES

§ 1.0 As listas nominaes, a que se retere o art. 120 deste
decreto, além das indicações acima, conterão mais a importancia
do imposto que tiver sido depositada pelo contribuinte.
§ 2. o O contribuinte será incluído na~ lista da localidade ou do
districto fiscal onde tiver a sua residencia ou a séde do seu estabelecimento principal.
Art. 107. Quando fôr necessario, far-se-á o lançamento das
listas supplementares, procedendo-se em relação a elJas de accôrdo
com o disposto nos artigos acima.
Art. 108. A Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda póde
expedir listas supplementares para cobrança nos Estados, sempre
que a revisão do trabalho feito nas estações fiscaes tornar esta
providencia necessaria.
Paragrapho uni co. Os exactores, logo que receberem as listas
das suas circumscripções, notificarão os contribuintes, pela im·
prensa ou por carta.
Art. 109. Os rendimentos líquidos serão determinados separadamente em cada uma das categorias, e as taxas do imposto
applicar-se-ão ao conjuncto dos rendimentos líquidos, quando o
contribuinte os possuir em mais de uma categoria.
Art. 117. No Districio Federal, dentro de dez dias contados
da publicação a que se refere o §
do art. 103, a Delegacia Geral
do Imposto sobre a Renda receberá as reclamações dos contribuintes, que as formularão por escripto.
Art. 118. A Delegacia Geral dará solução ás reclamações
dentro de 15 dias contados da data em que tiverem sido formuladas.
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TEXTO DO REGULAMENTO

Art. 119. Dos lança meL tos e dos despachos acima haverá te·.
urso para instancia administrativa superior.

Art. 120. Os pagamentos serão iniciajos em 1 de julho.

MODIFICAÇÕES

§ I. o Os contribuintes terão conhecimento dos despachos de
suas reclamações, pela publicação dos mesmos no Diario Official
da União.
§ 2. o Destes despachos haverá recurso para a instancia administrativa superior, sem effeito suspensivo, quanto ao pagamento
do imposto que tiver s:do lançado.
§ 3. o Os recursos serão recebidos dentro de cinco dias c~nta
dos da publicação dos despachos no Diario Official.
Art. 119. Nos Estados e no Territorio Federal do Acre, quando houver lista supplementar para a ccbrança de differeuça do im·
posto provisoriamente lançado, nos termos do art. Hl4, tem cabi·
mento a reclamação, sem effeito suspensivo, quanto ao pagamento
do excesso que tiver sido lança:o, bem corno o recurso de que tr~
tarn os arts. 117 e 118.
Paragrapho unico. A autoridade competente para resolver sobre a reclamação dos contribuintes dos Estados será a que tiver
ordenado a cobrança supplernentar.
Art. 120. No Districto Federal, os pagamentos do impos•o começarão em 1 de setembro.
§ 1. 0 Nos Estados e no Territorio Federal do Acre, o pagamento do imposto far se-ha no acto da entrega da declaração de
rendimentos, de accôrdo com os paragraphos ::eguintes.
§ 2. o As alfandegas, mesas de rendas e collectorias arrecadarão as declarações dos contribuintes e. depois de uma revisão summaria das mesmas, calcularão o imposto a pagar, de accôrdo com
o rendimento liquido declarado.
§ 3. o Quando o imposto fôr in~erior a dous contos de réis, a
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7E.XTO DO REGULAMENTO

MOOIFICAÇOES

-repartição arrecadadora que receber a declaração procederá á im·
mediata cobrança da importancia total.
§ 4. 0 Quando o imposto exceder de dous contos de réis, será
·dividido em tres quotas, não podendo a primeira ser inferior a
dous contos de réis, paga a primeira quota no acto da entrega da
.declaração e as duas seguintes com intervallos de 30 dias.
§ 5. 0 Os exactores organizarão, em duplicata, a relação dos
.contribuint. s que er:tregarem as declarações de rendimentos, fazendo constar das mesmas os nomes e endereços dos contribuintes,
-o numero de ordem das declarações, as importancias dos impostos
que tiverem sido lançados, as quantias paga~, os numeros e
as datas das guias de recolhimento ou dos recibos da exactoria.
§ 6. 0 As primeiras vias destas listas, acompanhadas das
declarações dos contribuintes, serão enviadas quinzenalmente á
Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda, no Rio de janeiro, por
intermedio das respectivas delegacias fiscaes, e directamente pelas
exactorias do Estado do Rio de janeiro.
§ 7. o Os de! egados fiscaes e os exactores respondem pelo
atrazo na remessa destes documentos á Delegada Geral, incorrendo
em multa de 500$ a 1:000$, imposta pelo ministro da Fazenda.
§ 8. o As declarações e as listas a que se refere este artigo
serão revistas na Delegacia Geral, no Rio de janeiro, que poderá
expedir listas supplementares de cobrança.
§ 9. o Neste caso, assim que as receberem, os· exactore'i
notificarão os contribuir:tes, cs quaes tl rão o prazo de 15 dias
para o pagamento da importancia correspondente ao lançame:lto
supplementar.
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TEXTO DO REGULAMENTO

Art. 122. Quando a importancia

do imposto exceder de

~

MODIFICAÇOES

Art. 122. No Districto Federal, quando a importancia do im-

$ será dividida em tres quotas iguaes, cobradas e pagas, posto exceder de 2:000$, será dividida em tres quotas, não podendo

:cessivamente, dentro dos prazos seguintes: a primeira, até a primeira ser inferior a esta importancia.
:le agosto; a segunda, até 31 de outubro, e a terceira até 31 de
§ 1. o O pagamento da 1" quota será feito dentro de 30 dias,
:embro.
contados da notificação de cobrança que fizer a Recebedoria do
Paragrapho uni co. As importancias do imposto -;erão cal cu- Districto Federal. As duas ultimas quotas serão pagas com inter ..
as, deprezando-se a fracção de mil réis.
vali os de 30 dias.

§ 2. o Calculadas as importancias dos impostos, desprezar-se-ão
as fracções de cem réis.
\ n. 147. Revogam-se

?S

disposições em cont!" ,·ia.

Art. 147. Revogam-se as disposições em contrario.
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Rio de janeiro, 24 de março de 1925. -

Fonseca.

Amzibal Freire da

~
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ACTOS DO PODER EXECU'tlVO

Dl~CRETO

N. ·1 H. 839 -

DE

!?l m~

MAR«:

o

DE

1925

~1-ut(n·i:;a

o Banco F1·ancez e Italiano para a America do SuJ, cmn
$édc em Paris, França, a abrir uma a(}encia ua cidruir, df1
lho Preto, Estado de S. pa-ulo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atlendendo ao que requereu o Banco Francez c Italiano para a
Ameri;:~.a do Sul, sociedade anonyma, com séde em Paris~ F'rançn,
autorizada a funccionar no Brasil, pelo decreto n. 8.169. de
25 de agosto de 1910, resolve conceder ao mesmo banco a autorização para abrir uma agencia na cidade de llio Pretu. Bstado de S. Paulo.
Ric de .Taneiro, 24 de março de Hl25, 10-í., da lndi:'JWlldencia e ~no da Republica.
.-'\.RTHUR DA SiLVA BEHNARDE!:; .

•4.nnibal Freü·e da

IDEORiETO N. 16.840-

Fon.~c,·a.

D~ ~4 DE MARÇO DE

1925

Trm1s{e1'e o Aprendizado Agricola de S. L-u·iz de Missões e dá

otttras providencias

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do BrasiJ
resolve transferir o Aprendizado Agrícola de S. Luiz de Missões, .f\io Grande do Sul, para o antigo Campo de Demonstração
e Experiencias do Hio Branco, no Territor!o do Acre.
Paragrapho unico. As terras, cdificios, installaçõcs e bens
moveis e semoventes do extincto Aprendizado Ag·rieola de São
Luiz das Missões fioearão a cargo ela Estação Geral de Experimenta~·üo do Rio Grande do Sul, que os applicará no desenvolvimf\nto dos seus trabalhos experimentaes.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1P25~ 104° da Indepen-dencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAllDES.

'Miguel Calmon du Pin e Almeida ..

DECRETO N. 16.841.
Conr·~~rlr>

-DE

24

DE MARÇ(I DE

1925

â Singer Sewing Machine Companu autm·izactrío wu·a
continum· a {unccio·na1' na RepnblicH
··

O Pre:-5idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
at.tendendo ao que requereu a sociedade an.onyma Singer

Sewing Machine Company, COD} séd~ e~ Elizabeth,. NeW.
J ersey, Estados Unidos da Amerwa, autoriZada a funcciOnaL~
r u Republica .pelo decreto n. 5. 648, de 22 de agosto de 1905,
n dovidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida autorização á sociedade ano-·
ItYma Singer Sewing Machine. Company para continuar a
fmtoeionar na Republica com a alteração feita nos seus estatutos em virtude de resolução votada pela assembléa geral
uxLraordinaria dos respectivos accionistas, realizada a '27 de
outubro de 1922, por motivo do augmento do capital social,
Jieando a referida sociedade obrigada a observar as mesmas
clausulas que acompanham o decreto n. 5. 648, de 22 de
agosto de f 905, e a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1925, iOí'' da
dencia e ·37° da Republica.

Indepen~

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin

l>J~Utl:8TO N .

16.842 -

bE

24

~

Almeida.

DE MAltÇO DE

H)2fi

,1 utoriza a emissão de titulos (obrigações {errovia1'ias) para
a execução de melhoramentos P. apparelhamento das estradas de {erro da União, construcção de prolongamentos e
rarnaes e conclusão de obras das mesmas estradas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
eom fundamento no que dispõe a verba 24• do art. 14 do decreto n. 4.911, de 12 de janeiro de 1925, resolve:
Art. 1. o .Fica o Mi,nisterio dos Negocios da Fazenda autorizado a emittir titulos da divida publica (obrigações ferroviarias) do valor nominal de 1 :000$ cada uma, afim de occorrer ás despezas com os melhoramentos das estradas de ferro
da União, officinas e depositos, material rodante e de tracção
e com a construccão de seus prolongamentos e rarnaes e continuação das obras em andamento.
Art. 2. o Os títulos de que trata o art. 1o serão amortizados dentro de 1O annos, á razão de dez por cem, em cada anno,
dos emittidos até o anno anterior e vencerão o juro annual
de 7 %, ·pagos semestralmente.
Paragrapho unico. A amortização será feita ao par, por,
sorteio, ou por compra na bolsa, ou como fôr mais convemente.
Art. 3. o O Mini!sf erio da Viação e Obras Publicas providenciará no sentido de ser estabelecida urna taxa addicional de 10 o/o sobre as tarifas de transportes em vigor, afim
de constituir um fundo especial, destinado a occorrer ao pagamento àe juros e amortização dos titulas de que tratam os
artigos anteriores.
Paragrapho umco. O producto dessa taxa addicional ser<\
escripturado em conta especial.

Aai'pS DO PODER EXEcUTIVO

:Art. 4. o A emissão das obrigações ferroviarias será feita
á medida dos pagamentos a cffectuar e tlc modo tal que nãu
eleve o total circulante em cada anno acinm da importannia
pat·a cujos juros e amortização baste o fundo crearto no artigo
prCt~CdPIÜC.

ParHgrapho unico. Sempre que o saldo do fuudo cspe,~ial,
em detenniuado anno, seja superior á quant.ia ncccssaria aos
servi(~os dos juros e amortização dos titulos em cireulaçiio, poder:i o ll~tYr·rno f'llllJl'egar o exccss.u daquelle t:ialdo no ~.;ustc1u
das oh tas e melhoramentos a que se refere o art. 1o.
Ttio de Janeiro, 24 de março de 1925, 104" da ImJependcncia c 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEHNARDES.

Annibal Freire da J.lonseca.
Francisco Sá.

DECltl~TO

N. 16.843 -

DE

27

DE

MAnço om H)25

Substitue algumas clausulas do contracto celebrado com o Es\ tado do Pm·aná para a construcção das obras de melltora?nentos do porto dfJ Paranaguá
O Presidente. da Republica dos Estados Unidos do Br·asil,
aLLcndcudo ao que solicitou o Governo do Estado do Paraná
c de accôrdo com o disposto no art. 1° do decreto legislativo
ll. 4. noo, de 31 do dezembro de 1924, decreta:
Arligo unico. As clausulas 11, VI, XXI, XXII, XXIII e
XXVII do contracto celebrado com o Estado do Paraná, para
a consi.J·ucção das obras de melhoramentos do porto de Paranaguá, na fórma dos decretos ns. 12.477, de 23 de maio de
1917, o 12.590, de 1 de agosto do mesmo anno, bem como do
decreto n. 15.707, de 3 de outubro de 1922, ficam substituídas
pelas clausulas que, sob a mesma numeração, com este baixam, assignadas pelo ministro de Estado da Viação e Obras
Pul,licas.

Rio do Janeiro, 27 de março de
cia e 37° da Ilepublica.

192~,

104° da Indovendcn-

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n. i6.848, desta data
CLAUSULA 11

As obras de melhoramentos que fazem ohjcctn da prescnl "· coneessão são as seguintes:
ia, dragagem ·para a abertura de um canal na barra do
norte, com uma profundidade mínima de oito metros abaixo
~o nível das marés minimas;
·
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2'.., balisament.o do canal de accesso ao porto, por meio de
l10ias illuminadas;
3a, dragagem de um ancoradouro em frente ao cá.es de
9tracação com uma profundidadr mini ma de oito (8 :' nwtros
abaixo do nível das marés mínimas;
4•, construcção de uma muralha de cáes acostavel com
quinhentos e cincoenta (550) metros de extensão mínima para
o calado de oito (8) metros em maré mínima;
5•, construcção de dous (2) muros de arrimo, um a léslc
e outro a oés te do caes acostavel;
6•, construcção de um cáes de saneamento. constituindo
prolongamento do cães de atraca-oão para léste e terminan·rlo
no rio Itiberê;
7n. execução do aterro atra~ das muralhas do cáes, utilizando sempre que for possível as areias ou mat.eriae~ dra~a
cios no ancoradouro em frente ao cáes;
8", canalização dos correg,os na parte aterrada;
na, const.rucção do armazcns com o necessario apparelhamento para mercadorias e materiaes inflammaveis, edificio
da adminisf.mc;;ão, officina, casas de guarda e deposito de
carvão;
1o•, calçamento da zona do caes de atracação;
Ha, esgotamento das aguas pluviaes;
12". assentamento de linhas ferreas para o serviço do
caes c armazens e fornecimento de material rodante necessa !'i o;
13a, fornecimento e assentamento de guindastes;
14•, installação electrica para luz e forca no recinto da
zona de caes;
15, abastecimento de agua potavel aos armazens e edifícios;
16\ fechamento da zona alfandegada do cáes com gradil
de ferro e respectivos portões;
17a, execução de obras de qualquer natureza e que se
relacionem com o estabelecimento e exploração do porto de
Paranaguá.
1

PARAGHAPHO UNICO

Os projectos das obras, acima mencionados, são os .Ja
approvados pelo decreto n. 15.707, de 3 de outubro de 192.2,
podendo, entret:níto, ser os mesmos modifieados, de accôrdo
com :a Jns,pootoria Federal de Portos, Rios e Canaes, desde
que as condições naturaes 1do looal e os interesses do l!ist.ado
indicarem as vant31gens dessa modificação.
CLAUSULA VI

As obras de constrnecão serão iniciadás até dous annos
depois da approYação pPlo Tribunal de Contas deste novo
t(•ntracto devendo ser l'ealizadas de preferencia as obras que
pet·mittain immediata exploração eommercial do porto, a qual
deverá ser inaugurada eff•'ctiva e effieientementc dentro do
prazo de 1re:-; (3) annos depois ele iniciado u serviço de constr·ucção, dr modo a permiti ir a realização integ!"'al do pro.]eelo como foi deseripto na da ~tsula 11, com o proprio rendimento do porto.,
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CLAUSULA XXl

Par·a o ealeulo doH lucros liq.uidos serú eonsiderarla
renda Jn·ula a surmna de todás as rendas ordinarias ou cxtra(•rdimu·iu~. f'Ve.ntuaes ou complementares, e renda liquida a
impor! aue ia correspondente a 50 o/c (cincoenta por cento) ua
Il'nda bruta.
CLAUSULA XXII

.\:-; taxa:-; approvadas serão revistas dn eineo em eitwo
annn:-0. fieando E~ujeitas ú reducçãu quando os lucms liquido~
cxcPdeJ'Piit .de 12 o/c; (doze por cent.o) do capital emprngado
11a~ obras. e de accôrdo com o P.sf abe!ecido na clausula ~e

guinte.
CLAUSULA XXIJ(

• O pJ•odurln do imposto df' 2 %, nurn, Sf'l'á e.onsidrt·adn
J't•mla nrdinaria do porlo e a sua arrecaflac.;ão em prov~'ito do
E~1atlo at·rendatat'JO fPr;í Jogar rlesde qne as obras sejam iniciadas. epssando dia si· as olwas formn interrompi(] as por
mais de seis mezes e emquanto durar essa interrur_çãCJ.'
CLAUSULA XXVII

O Uovpr·no Feder:al só poderá. resgalat· as obr·as trinLJ.
anno.;; apú~ il inicio da explm·ação do porto.
O pr·Pço do l'P!5gat.e será fixado do modo que, r~rtuzido a
apoliePs da divida publica, produza uma renda equivalente a
1 o o/o do capital effectivamentc empregado nas obras, com
1.. dP,sconlo da. importancia que porventura tenha sido amortizada. eomtanto que essa importancia não ultrapasse a metade do dito capital, de modo que, resgatadas as obras, o Estado receba pelo menos metade do capital dispe.ndido a titulo
de lucros cessantes.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1925. -

Francisco Sá.:

Ap]Ji'ilva o plano da~~ obras que "The São Paulo 1'1·am·wa.11,
Uuh t & Pou·e1• Com1)any, Limited" prete1ule executnr nos
munir:ipios de Solle.wpolis. Santu:il, Moa11 dos Cruzes, Srio
l1r•r11n.nlo, Santo Amm·o e lfapcccrica, no J.Jstarlo de Súo
l'anlo, paro aprul,'eilamentu da [u1·ç·a lq,''draulica do rin
Til'ft: e de algun.~ de seus affluentes, e declara. a 'UI'(JC1Wia
da desapropriação dos terrenos ,, Tunn(citorias r·ompreTIPIIt/ir/u.ç:

UflS

J•espe('finas plnntas

O Pt'PsidPH(fl da·H:epublica dos Estados Unidos do Brasil.
attendf•ndo ao que r·pquereu "The São Paulo Tramway, Lighf,
& PowPr c:ompany, Limited, concessionaria, nos termoR uo deLeis de l925- Voi. H

10
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r) e Hlflü. do~ favorf's eonstando df~el"t'l o n. r;. Hltli, de ':!.~ de agosto de 1!105. para o aproveitamento de J'or~a ltydraulica, e lendo em vista o disposto
Hn art. I" f' alirwa .:?,"do art.. ':!''do cilat.lo decwelo n. G.tHG. e

e rei o n. 6. 192, de 2:1 de onf nht·o

~eg

as inl't;rnmt.:íies prnstadas vela lnspPeluria Federal das Estradas, dt~erol a:
;\!'I . f • " Fi!' a approvado o, plano das obras que "'l'ltt• ~fío
Paulo 'l'rawway, Lig·ltt & Powt•r Company, LimitNI" prdr~nde
exentfat· nos municípios de Hallcsopolis, Santos, Mogy dai'. Cr·u-

~ão Bernardo, Hanto .Amat·o o Itapecerica, no Estado de
Paulo, de accôrdo com. as plantas e o memorial que enm
cstn baixam, rubricados pelo dirccLor g·eral de Expedienf.e da
Sfwrnlaria dl' Estado dos Negocios da Viação c Obras Puhlieas, pam a}H·oveilamcnfo da forca hydraulica do t•io Tielé c do
seus afflucnf:os Berifiba, .Tundiahy, Tayassupeba-Assú, Halninho, 'l'nyassupeba-Mirim, Grande, Pat•alheiros e .1\l'BoyGua:o-sú.
ParagTaplw unico. Na execução das obras comprrehendidas no plano or-a- approvado. "Thc São Paulo Tramway, Light
& Powet· Cmupany, Limited" fica obrig·ada a observar· as seguinf e!-! eondit;.ões:
o) nf\o lH'Pjudiear o abasf.ecimeuto de agua das pnpulaçõcs que ~criam naturalmente servidas pelos mananciacs a
captar;
b) exeeular as ohras que HJlportunament.c forem julgadas
necessar·ias para quP o augnwnfo de descarg·a do rio Cubafi'io
não venha a perfurhar o l'egimen das aguas nas proximirlades
da cidade do Santos:
!~) suhstitnir ou ·r~construir, do accórdo eom a-= Pxigeneias
Llos potlm·es publieos, todas as obras de interesse publico, inelusive f'stradas de rodagem, eaminhos e linhas telegraphicas. quo ficarem inutilizadas ou prejudicadas em comcqucneia
das ohras JH'eviHlas no plano ora approvado.
Al't, 2. o OH tm·t·rnoH o hem feitorias comprelwndiilos na'!
planlas ora approvadas ficam desapropriados, na eonforruidadr do disposto no art. i o do decreto n. 5. 6Hi, de 22 rtn
agosto dB 1905, e rte accôrdo com o art. 590, § 2° n . 111, dn
Codigo Civil e art.. 8° do regul~mento approvado pelo dec.rcto
H. 4. 956. dn 9 rlP setembro de 1903.
Art. 3." Nos termos n para os fins do art. 2°, § :3", do clf~
crcto n. 1. 021, de 26 de agost.o de 1903, e do art. H do deereto n. 4. 956, de 9 de setemhro do mesmo anno, fica declarada a urgencia da desapropriação, dos terrenos e ben:feilorías a que se refere o art. 2° do presente decreto.

zes,

~A.n

Ilio de Janeiro, 27 de mat·ço de 1925, 101° da Jndependcncia e 37° da Republica.
All'i'llUH. DA SILVA BJ!:HNAHUEB •.

F1·anciscn Sá.

AÔTOS bo OOÜEl\ EXECUTIVO
DECrnrro N. itL 845 _: nE 27 DE ~·A•u.:o nF. Hl:!5
.1JJprorn o orcomento, na importandr~ rl~ .f.1:06/$7fil (t/Ufll'f~nla

e dm:o t~onlos sessenta e um nHl sctec,~nlo,., e st•s.•wntn tJ
u 111 l't;is), pura cmz.vtru.cçãn r/r>. 11utis u.nw linlta lele(lraphica.
lmlre a.~ f•slações de Prmta-Grossa e .la(J1Wl'itrhur•a, tio linha
Jfaruré-l:ru.yrwy

O P!'nsidenfe da H.lnJUblica dos E~tados t:nidtt~ do Bra'!il,
atf endmuJo ao que rPqUN'üU a Companll ia Esf •·ada de Feno
São Paulo-Hio Granrll' P t<'ndo em vista as infm·ma~·üf's Jll'esladas pela JnspPctoria Foder·al das Estradas, llPerPI a:
Art. 1." Fica approvado. de aceôrdo com o durumPJifo
que com f'Sf(' baixa. rubricado pelo direelor gr1·al dP EXllf'íliPnle
do Minü~tPrio da Viat:ão e Obras Puhlieas, o m-catnent o. na
impor f ancia de 45 :061$761 (quarenta e cinco eonf o~ st•ss('nl a
e um mil !i;f'f ('CPnlos e sessenta P um réis), pata rom;l•·urção
d11 ma.i:; uma linha teleiraphira l:'ntre .as PstaçõPH dl' PontaGI'OS8U P a do .Tag·uariahyva, da linha Haran'-Uruguay, tlt1 que
é conecssionoJ'ia a requepente.
.
Art.. 2. o As rlospezas realmente nffecl.uadas ai •' o muximo
du or(;arnent.o ora approvado, serão. depois df' ap11radas em
tomada de contas regular, levadas á conta do cus I Pio da linha
respecl i v a,
Al'f. ~~.o Para concluslio dos sel'viços fica mar·eado o pi'azo
de dom: mezf's, a contar da data em que a rcquerent e t'PePIH'l'
notit'iea~ã(, do presente decreto.
Hio de .Janeiro, 27 de março de 1925, 104° da lndepend(mcia e 37° da Republica.
AHTHUB DA SILVA BEH.NAIWER,

Frar1fisco Sti.

D.ECRE'l'U N. 16.8íü -

DE

27 DE M.\RÇo JH: IH.:!ú

App'l"ot•a us p~·ojectu.~ e respectivos Ol'f'amentos, ua ttWJWt'-

tancia total de 146:148$619, das obras de rnellwram.PrUo dr!
que necessita a estação de 7'unnd situatla m« linhl'
tt'UJU'o da Rêrle dr• Viação Sul-MineiN;.
.

O Pt·esidf'Iltt> da R('pub1iea doR Eslados Unido8 dn HJ'asil
aU .. ndt•ndo an que expoz e solicitou o Estado de ~limu-1 nu~
raPs, Ul't'f'lldatario da 1Rêdr. de Viação Sul-1\tineira, eonl'orm•~
contraefo autoriz_ado pr.lo decreto n. 14.508 A. de 31 d:'
df'zPmhm dn 1 H:!O, e. de aecôrdo enm o qnn infnl'mnu a lllspt~
cLHl'ia Ft•dPJ'ttl das ~~~ft·adas, dPCl'Ptn:
.\ri. J.o Jtieam appr~n:ados os pro.ieclus (' ot'(:amPtll os fJlW
r~lll eslt• ll~L'HUn. FUbJ'Icados pelo dirccfor geral dt• Bxpl)diPnlc da ~~~~~~·l•fana de Estado dos Negce!f)~ da Viação e
Ohras Publlf'as. daH obras de melhoramento de que nnenssifa
a_ estaçã.o ~~e '~Junncl, situada na linha tronco da Rêde de Viaçao Sui-MmCira.

ACTOS DO PODER -EXECUTIVO

Art. 2. 0 li'ica autorizada a escripturaç.ão, na conta de
custeio da mf'neüma'da rêde, de accôrdo com a alinPa c. n. :3,
da clausula Vll do rl'fel'ido contracto. daH despPzas qUe forem et1fect uadas com aR obras de que se trata, até ao maximo dos m·camentos ,ora apjprovados, na irnlpurtaucia de
11·6: 148$613 (cento e quarenta e seis contos eento e qual'enla e oito mil seiscentos e trese réis) .
H.io de Janeiro, 27 de marco de 1925, 104•> da Indepen-·
dencia e 37° da ,RJepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

F'rancisco Sá.
DEORETO N. 16.847

-DE

27

DE MARÇO DE

f925

App1'0?Ja os projectos e m·ça.,mentos, nas importancias de
25:831$361 e H :981$203, para a construcção, respectivamente, de um desvio de cruzamento no kilometro 78,510
da linha de Santa Maria a Uruguayana, da Rêde de Viação
Ferrea do Rio Grande do Sul e de uma casa para o encarregado do mesmo desvio.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atf.endendo ao que. solicitou o Estado do Rio Grande do Sul,
arrendatario da Rêde de Viacão Ferrea Federal do referido
Estado, conforme contracto celebrado nos termos do decreto
11. 15.438, de !O de abril de 1922. e de accôrdo com as informacões prestadas pela fnspectoria Federal das Estradas, decreta:
ArL. 1. o F'icam approvados os pr·ojectos e orçamentos que
com este baixam, rubricados pelo director geEal de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e
Obras Publicas, para a construcção de um desvio de cruzamento no kHometro 78,510 da linha de Santa Maria a Uruguayana, da Rêde de Viação Ferrea Federal do Estado do Rio
Grande do Sul, e de uma casa para o encarregado do mesmo
desvio.
Art. 2. Serão levadas á conta de capital da Rêde, de
accôrdo com a clausula IV, lettra L, do mencionado contracto,
as despezas que forem effectuadas com as construcções de
que se trata, até aos maximos de 25 :831$361 (vinte cinco
contos oitocentos e trinta e um mil tresentos e sessenta e
um l'éis), para o desvio e H :981$203 (onze contos novecentos
e oitenta e um mil duzentos e f.res réis) para a casa do enc.arregado .
.Art. 3. Para a conclusão das obras fica marcado o prazo
de 4 (quatro) mezes, a contar da data em que o arrendatario
. for notificado deste decreto.
0

0

Rio de Janeiro, 27 de março de 1925, 104° da Lndependcncia e 37° da Republica.
AR'l'HUR DA SILVA BERNARDES.
~raf}çisco_

Sá.
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DECRETO N. 16 .'848 -

DE

27

DE MARÇO DE

1925 '

App1'ova o projecto e respe~ti~o orça"!-ento na importancia de
22:403$714, para ampltaçao de hnhas na xarqueada do
Passo do Pinto, kilometro ~94+76~ da linha de Cacequy
ao Rio Grande, da Rêde de Viação Ferrea 'Federal do Estado do Rio Grànde do Sul.
O Presidente da Republica rios .Estados Unidos do .Bt·asil,

atf ündcndo ao que solicitou o Estado do Rio Grande do Sul,
arrendai a rio da Hêde de Viação Ferrea Federal do referido
~~sf a do

conforme contraclo celebrado no~ termos do decreto
n. 15.438, de 10 de abril de 1922, e de accôrdo com as informações prestadas pela lnspectoria Pederal das E-;tradas, decreta:
Art. 1." Ficam approvados o projecto A orçamento que
com este baixam, rubricados pelo director geral do· Expediente da Secretaria de Estado c~o Ministerio da Viação e
Pa~so do Pinto, kilometro 194 + 760 da linha de Cacequy ao
Rio Grande. da Hêde de Viação Ferrea Federal rlo Estado do
, Rio Grande do Sul.
Arl. 2." Será levada á conta de capital da .Rêde, de accuruo com a clausula IV, lett.ra P, do meneionado eontraef.o, a
dRspeza que for effectuada com a ampliação de que se trata
e apurada em regular tomada de contas, até ao maximo do
orçam('nto ora approvaclo, na importaneia de 22 :!t03$7f.í
(vinte P. dous eonf.os quat.rocent.os e tres mil setecentos n quatorze

r(~is)

.

,

Art. 3. Para a conclusão das obras fica marearlo o prazo
de :J (Lres) mezes. a contar da uata em quf> o ar't'l'tHlafario
for notifieado deste decreto.
0

~lio de .raneiro, 27 de março de 1925. 104" da Jndependencia e 37" da Republica.
ARTHUR DA SII. iVA BERNARDES.

Francisco Sá.

l>ECHETO N. 1(). H49 -

DE

27 DE MAHÇO DE 192G

A utm·iza a transferencin do cuntracto celebrado coJJ~.< a. Empreza rh~ Naveqa.çtin Hoepclre, de propriedade de Ca1'los
llor>pr·!fp J·unior, :11m·a a fi1·1na HnepckP d!: CmnJ)IWhia
O Presidente da Hepubliea dos· Estados Unidos do Brasil,
aU.endPJHio ao que r·equr.reu Carlos Hoepcke .Junior e tendo
em vi si a as informaçõns {lJ'es{adas pela 1nsrwdnr·ia F,·dr.r·aJ
dP Nan•garfío. rlrcr·pf a:
Aetig·n uni co. E' autorizada a transfe1·encía do ('tlntracf o
celebrado com a Empreza de Navegação Hoepckt>, de propriedade de Carlos Hoepeke .Tunior, em virtude do derreto nu-

150
mero 15. Rfl7. dn 25 dn novembro de ··1922, para a firma Hoe-

J>Cke & Ct~mp:mhiá, ficando a mesma firma sobrog·arla n Iodo~
os onuR ~~ yanl ag·en~ dPeoJTenles do mesmo contracl o.

Hio dü .Janniro. 27 de mnt'ço do 1925, 10·\" da ltHIPpendel1cia e 37° dt\ Repttblica.
ARTHUH. DA

SILVA BEllNARDE~.

Francisco Sei.

VECRETO N. 16.850- nE 27 DE MARço nE 10:25

AbrP rw JlliniRetrio da ViaCr1o e Obras Publfcas ns rreditoR e.~ ..
peciaes, 1uts importancias de 2.(."16:532!6817, .f.!JtJfi:OlU$479
e .906 :790$27#, destinados a occorrer ás t/Pspe~ns rom tl
cmzclu..'fflo do ramal de Itaju.bd a Soleda.de tle Jtajubd, do de

Lav·ras, entre Carmo da Cachoeira

do trerho de Trel CorUf;õPs á Carmo·
ramal de LtW?'ns,

6 a cidadé de Lavras ,
dn Co.r;hoeirn, do menno

o

l>rPsidf'nte da nepuhlica dos Estados Unidos do BraRil,
da autorização contida no n. XLIII do art. 201 da lei
n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, e tendo e.m vista a execução
do disposto na clausula II do contracto autorizado pelo decr~to
n. 15.406, de 22 de março de 1922, para o arrendamPnto da
n,~.dA de Viaoão Sul Mineira. e a clausula XIII das que baixaram
com o decreto n. 16.229, d~ 28 de novembro df' 1 U23, resolvP,
após ouvi·r o Minü;terio da Fazenda e o Tribunal de Contas. no~
termos do art. 93 do Regulamentó Geral de Contabilidade.
abrir aQ Ministeri{) da Viação e Obras Publicas os creditas espne:aPs nas imporl.nncia~ d•~ 2.136:532$817 4.559:0R3$i79 n
{H)(): 'iHO$?R l, dPRtinados. J'PS{H'~ctivanwnte, a· aftendf'r ás dPsp('zaR com a conclusão do ramal de Itajubá a Soledade de Itajnbá, do df' Lav,r·as, e do trecho de Tres Corações a Ca·rmo da
Cachoeira, do mesmo ramal de Lavras, de accôrdo cmn os orçanwnfo approvado~ rwlo rJperel·o n. 16 . • 451. dn fiiJ d1\ alll'il dP
i924.
m~ando

flio de .Janeiro. 27 de marco dfl !925, 101o dn JndPpPndPrlria
e 36" da fif'ptthliea.
ARTHUR DA SHX.\ BRRX.-\HDES,

Fraru:siséo Sá.
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·DECRETO N. 16.851- DE 27 DE MARÇO DF. Hl25

Snpprime o Collegio Militnr de Rm•bareua

o Pl'Psidenle da Republica dos Estados tTnidos do Brasil,
de :w•·•lr•do enm o dispm;to no nrt. I O. vrrba 5'\ ";fnRf.t'ucção
l\lililar·", da ]l'i n. '1.911, dn 1:! de janP.iro ultinw. t·~solvP.
mandar· ~ttppt•irnir· o CnllPgio Militar de H:u·hai'PIHL
ltio de .Janeiro, 27 ... 1111

cla e :H" da llepublira.

mar·c;,, IIP. l1\1'2ri, lO '1° da lndPJWildenAt\THUR DA SILVA BER:-.IARDJ):S.

Fernando Sefp,mflrino de

DECRETO N.
Altnl'a

u8 orligo.~

1ü.R5~ -

ni~

27

Cn1·1~allw.

01~ MARr,n m~

19?5

28, 29 e :JO do Re(Jtt.la.rrumto fla. Escnla Na1JlrT,
n. t6AUfi, tle ·12 dr• mu1·r:o tle l!l2f.

fLJJ1H'ut•tltlo JH'lu drc1'P.Io

O Presidentfl da Republica dofl E!'ltatlos Unidos do Bra..
sil, UMntlo da nutorizaçúo contida no artigo 13 do decreto
n. 4 .015, de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo artigo 11,
do decreto n. lL895, de 3 de dezembro çle 192tl, e attenden-do ao que lhe expoz o almirante, reformado, Alexandrino
Faria 1ln Ahmcar, ministro rta. Marinha:
R~solYn alt.erat' os artigos 28, 29 e· 30 do Regulamento.
fla I~~HI'ola Nnval. apprnva:do rwlo deerPio n. I <i.'IOli. 1 I•· I'!
de mal\~O de 1924, substituindo-os pelos seguintes:
AL'L .28. O 5° anno do curso a que se refere n art. 11.
será feito em conjuncto, no navio ou nos navios para P')Se
fim designados pelo ministro da Marinha, e constal'lÍ. de am
pPt·iodo de Sf~is mezes.
Paragrapho uni!~o. O inicio rlesse periodo dn curso
Rerá a 1 dP tnarc:n n o~ exames d~veriin reallzat·-~" dPn f r·o da
ultima uuinzf'na.
Arf. 20. Para o ensino COJ'I'espondente haw~r:'i a hm·dfi:
a) nm inslt·ucf.ot' tfp navegac:iio, manobra 1• ;;;i~nar>s:
IJ) 11m insl.rueLot• df' hydrogr'lphia.
At•f. :w. BssPs iHsfruc.tm·rs SPt·ão HomPado.,;; rom anf Pcipação convenienle e observarão rigoror,amente a~ instru- •
cções qllf', sobrn o •~nsino, lhes serão dadas twlo dit'f't'lur· da
F;~f·nl&, por mr.r-rui~nto ~·rn (~Mnma.ttdan lL• (ft, mt\' i o.
Paragr·a})lto uni1~o. O commandaniP .S<'l':'Í 11 :-;ttpt>r·inf.Pndent" dos l'81 udo~ f' .f.f~r·;'i, no Rf'it na vi o, as nwsnra~ a li r· i Itil il;út•s

l!llf'

f'Sff' HPgltlrinwnfo rnnt'f'r'n :íquPllf' dir··~~·for·.

ltin dt• .1:1twit·o. "li df' nrnr1:o flp
dene i:\ P :17" da Rt>pllhl ica .

l!l:!G, IIH" da lndf'PPll-

.\rt'I'IIU!l IJA ~ILVA Ht<:HN.\Hil!<:H

J\Tcxrtndrinn Fm·ía de ,\lenr·ar.
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DECRETO N. 16.853 ~DE 27

DE MARÇO DE

192:5

Torna P-:ntensi1ws, com restricções, aos officiaes do extincto
Coipo da .4..1'1nada, com' o curso da Escola de Subnuwsi'l.leis ou com o curso da Esco.la Naval pelo Regulamento
de 1914, os serviço.'l de que trata o art. 8", § ~' do der~1'C
t"o n. 16.714, rle 2f. de dezenthro de 192,f.
O Presidente da Repllblica dos Estados Unidos do Bra ..
sil, u~ando rla autorização contida no art. .13 do dPcrefo f!UJlwro '~.OH>. de 9 de jandro de 1920, revigorada pelo artJgo
·11. do dN~l'f'lr• n. 1. ~95, de 3 de dezembro de 1924. decreta:
A;f. J. '' Aog offieiaes do exUncto Corpo da Armada,
que cursaram a Eseola Naval, pelo Regulamento de 1914,
que o reqnerert~m, poderá o ministro da .l\farinha conceder
permissão para fazerem um estagio de um anno no Deparf amento de Maehinas dos grandes navios, afim de se habilitarem convenientemenl.e ao desempenho dos seus servi<:o~.
ficando nas condições do art.. 3". § 2", do decreto n. 16.iH,
dP 24 de dezembro de 1924.
Art. 2. o Aos officiaes do extincto Corpo da Armada,
que tiverem o curso de 8ubmPrsiveis, e que o requererem.
poderão, independente de estagio, ser affectos os sPrviços de
que trata o referido parag1·apho, a hordo do tender da flotilha de Submersh'cis, ou dP ou1ros navios providos dP. sv~fl,ma rl~ propulsão semelhante.
·
Art.. a. o Revogam-se as disposições l!'m cont.rario.
Rio de Janeiro, 27 de marco de 1925, 104" da Indepenrlencia o :no da Republica.
ARTHUR DA SIJ..VA BEH.NARDES.

Alexand1·ino Faria de Al,ent:ar.

DEnRETO N. 1ô.854

-DE

21

DE MAn.co

nE 1925

11 b1'e ao ft-linisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito

extraordirnn·io de 500:000$, para occor1·er, neste anno, as
feitas e por fazer com providencias em prol da
garantia da rn-dem P segurança publicas e com as medidas
decorrentes do etdado de sitio, autorizado pelo decreto
n. f.836, dP 5 de julho de 192f., e decretado pelo de nume'l'o 16.76.}, dP f de janeú·o findo
de.<~pezas

O Pt·esii1PnfP da Rt•publit•a dos Estadm: UnidM dn Br3si1.
('j)n~ulladt• n Tribunal ,i,, C!")~l~3~. rw~ ft•:·mos dt; ar~. !Li

1t•wio

,[,) H··~trtam~·nto {;pr.·al dt• ConlabilídtldP e de accôrdo com a
1':\.l'Pfl(,'iin contida no § 4° do art. ·Í da lei n. 489, de 9 de selem!H'O ~~f' J 850. o do dispo~fo no art. 80 rta lei n. 4.!136, de 28
dt• .Ja~Pil'o tk 192:.?. rPsolve ahrir ao .Minisf crio da Justiça e
~ng·,wJo~ lniPJ'í''J'rs n credito extraordinario de quinhentos
0

t•onto~ d,t•

rf'i:' (500:000$), para occorrer, neste anno ás des-

pezas feJtas e :po~ fazer com providencias em prol da' garanUa
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i:la ordém e segurança publicas e com as medidas decorrentes
do eFd ado de sitio autorizado pelo decreto n. 4.836, de 5 de
julho rlo anno proximo passado, e decretado pelo de n. 16.765,
de 1 de janeiro findo .
cia

.Rio de .laneü•o, 27 de ma:rço de 1925, 104." da Inrleprnden37° ela Repuhlica.

~~

Al\THUR DA SILVA BERNARDES.

Af(on.w Penna Junior.

nECRl~'TIO ~.

tr.. R5n

-- nF. 27 HR .MAnço r• E 19:?5

Ahrf' oo Ministerio rlo Justiça r NP-yncios Inte1·im·e.~ n.~ creditos
especioes de :'):2/H)$9:>6 P I :2fi0$, pm·a. pagam-ento de diJ'fe'i'eH(~a.~

de urati(ica(~tjes arldicionaes, respect ivrunente, a
quatro .wbsfitut·o.<.: de .iui:es (edera~s P a. um rcrlactor rJ,•

. lfefmtPS

o Prf~Ridetlte da H.t'publica do~ Estados Unidos 1lo Brasil,
usando das autorizações constantes dos arts. 1o P- :?" do dcereto
·legislai ivo n. 4. 768, de 16 de dezembro dP 1923, e tencta ouYirlo n Tribunal d·3 Contas, nos termos do a1·t. ~l~{ do regulamento approvado pelo decreto u. 15. 78~. de 8 de novembr·o
de 1922, resolve abrir ao Ministerio da Just.iça f.' Negocio:;; In1eriorPR os creditos especiaes de 5:255$956 e 1 :250lll, o peimeit·n vara oecorrer ao pagamPnt.o l'f!lativo ao período que
vae d(~ 11 de dezembro de 1921 a ::Si rle dezembro tle 1922, a
que teem direito. em virtude do disposto no art. 18 do decreto
legislalivo n. 4.381, de 5 de dezembro de 1921, OR seguint<'s
~ubstilutos dos juizes de secção: bachareis Oc!avio Mart.iJJR
Hodrigues, do Rio de .Janeiro, 877$160; Celestino Carlos \VanderlPy, do Rio Grand€: do Norte, 1 :6U$:395: FranciRCO de nnuVf~a Nobn~g·a, da Parahyba. 1 :699$498, e Sezino Barbosa flo
Yalle, de Minas Geraes, 1 :'064$903; e o segundo dos cifadn.::
r redil os, paea pagamento de differenças de gratificações addieionaf's de 5 o/~ sobre os vencimentos de um rE~dacf o r de dPhatt~s. durante frPs mezes do PXPrcieio tle 1920, " ns f'XPt·cit'io:-:;
dP tB21 e 1922.
Hio de .laJwiro, 27 de

dr·,twia ê :no rta Rt•publiea.

março dí' 1H25, 10'l" da ltulepenAATHUR DA STLVA RER~ARDE~.

Aft'onso PPnna ./unim·.

'

I·

lCTOB DO J>Obillt\ ll:~!dU'l'tVO

DEORETO N. 16. 856 -

DE

~7

tJE . MARÇO Dt

i 925

da

Jt.bre ao MinisJeria
Justtça e NegociotJ Interiores, d credito
especial de 492 :!J!H$172, para indemni:açdo d Impren1a
Nacional de de1pezas realizadas, ern 1923, com a impressão
6 p11,blicaçrto tlos trabillhos do Congresso Nacional, excedente6 aoiJ c1'editoB abe1'tos para aq-uelle fim.
O Presidente da Rerublica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribuna de Conta~, ,hos termos do art.. 93 do
Hegulamenl o. do Codigo de Contabilidade Publica, resolve,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 4.896-B, de 21 dezembro de 1924, abrir~ ao Ministerio
da Justiça e Negocio~ htteriores, o credito especial do
492:554,172, para indemnização á Imprensa Nacional de despezas no exercicio de 1923, realizadas com a impressão e puhltcpcão dos trabalho~ do Congres~o Nacional, e:t.l'}edPntes aos
crédito~ orçatnentarlos; suppletnentares e extraordinarios,
abertoa parà ·a.quelle fu~, ntJ exeretcio rêferido, podend•• ~er
âpfjtíca.do em dospezas (pessoal e material) eotn o servi~:o no
exPrcicio de 1924.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1925, 104° rla Indepen-

dencia e 37• da Republictl.

Af\1'!1Ul\ DA SILVA BERN~RDE8.

Alfonso Penna Juntor.

DECnNTO N. HLR57 -

DF.

27

DE

M.\nço nF. Hl25

Ahrr' ao 1llinisterin da Jusfi('t1 " Negocio.'l lnff'1'iore.• n credito
Hspedal fie 1:677$8:17, pm·rt p'agnmento dt~ l'enr.imPnlo,y a
quP. teern di1•eito os Drs. Francisco (!arneiro NoiJJ•,• ciP Lacerrlrt, J()ão IJflJILi.Yta ria ClJsta CarvaUw Filho t' Prttnt·isco
Vif'"Í1'tl df! Ml'llo, rcspecfh•rrmr>ntc ju.i:e.r;: tH'r·r·imltu'.~t
Srrf!ÍJU', /'ormuí ~~ substituto, tambPrn t'/11 St•raipe

em

O PresidenfP rln Republica doR Estados Unido~ do HraRil

fPm)o ouvido o Tl'ibnnal de Conf.aR, na cnnformidadP do art. 9~
do Regulnmentn fio_ Codign de Oontahilidadn Puhlif'a, J'r•solYe,
usando da aut nrizução consl antn do dPereto legislai iYo n. 4. 876,
dn 20 de HO\'embt•o .dfl Hl2~, abrir ao MinistPrin da Ju.sl iea e
NPgocios lplfH·inrPs o cr·<>ditn PSpPcial dP qual J'o «'onlo~ ~·ois
centos P sPIPnla c. sele mil oilocPnt.os P Irinl a I' sPft' ré i:;
q :ô77$8;:{7)' nara pag·atnPnfo «tn Vf\llCimf'tlf.os a qun II'Cill diI'«' i lo «ls lllag·islf'adns fcdf'raes. lks. J;irancisco CarTwir·o l'obr·c d«~
Lac~rda . .Toãn Bapt.i~fa da Cm1ta Carvalho Jifilho fl .FI'ancisco
Vi~h·». rJP. 1\folln, l'C~pnrfh·nrnPf\ff1 .inizf:'R ~f'<'t'.inrlftP~ "lll ~l:'rJ:dP"·

AC't'óS DO J>útJEl\ EX.lcUTt'VO

e Paranli e substituto, tambem eiil Sergipe, nos tet·tnos do arl.igo 1H do decrrlo }pgiAlal iYo n. 4.381; rlB 5 de àezembt•o de Hl:.!1.
Hio de .Tnnnit·o, 27 de mllrço dn 192ri, 104') dn. Ittdrpf•ndeneia ·~ :no da I\epublica.
Al\'rltUI\ JJA StLVA H1!11\N AI\OE$1.

Af(onsa Jlttma Junior.

flEC~E'rO

N. 16.858 -

tnl

.27

Crhl wn Constt.lâdn honnl'ario

DE N"ARÇO nt

f'?n

1g2~

Vihot'g (Fittlarulia)

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando ela autorização concrdida pela letra
do art. 4° do
1lf1l'I'Pln )l. H. 058, dr 11 de revet'eh•o riu 1920, decreta:
Ar I ign unieo. Fica ereado um Consulado honorarln em
Vibtll'g, na Finlandia; revogadas as disposições rm cont.l'ario.

a

.

'llio dp .laneii'O, :!i dP

tnUI'ÇO

dp I B20. t O'l 0 ua JndP[H'lli.IPrH'ií\

e 37" da I\Ppublica.
AI\THUI\ DA SIJNA BER.NAI\DES,

I osé Fell;r Alves Pacheco.

DEORIETO N. 16.859 -

DE

27 DE MARÇO DE

192~

Ven,~zucla, dn Cnn ..
rt'i.t~itnutdu r·m /11/I'Hus

Faz puhlieo o lleJWsilo de rati(icaçdo, pela
veuio sub1•e t•m·ommeruln.~ 1Jo.-:tae.tt
Aii'PS p1fl, 19!1

O Pre~idente da Republica dos Ji~stad-oA Unirlos do Bra~il
faz puhlü~o .que, segundo oommtliticação dirigiria ao Min.i:4Prw da~ IHPlaçõ•-..~ Exte-t·ioff~!ll pela Embaixada. At•g.cnlina nP~Ia
Capilol rm Nota datadu de 3 de fevfW·eiro de t 0~5. o OoYnr·iw
da l\flpublica da 'Venezuela fez rtepositar· no arch.ivo do MiniRterio 11a~ •R1Piaçõ·es Exteriore-s e Culto, em BuP.nos Aire~. aos
~7 de marco dP Hl24, o instrunwnto de ratlfimu;f,o, por partP
dll:CJ.nPIIA Oovm·no, do Oo.nvenio sobre encommenda~ p.o."'f:aPR,
asstgnado em Buenos AirPs a. 15 de setl•lnbro de l H2·l, t'otn n
Tt'~IH!t'tivo Pl'nftwollo final e Regulamento de exPcmçãc.
nin de .Tanetro, 27 dp março de 10;?5, 10 jo 1la lnclepen\HPpuhlira.

dr>IH~ia e :no da

An:ruun

DA RILVA iH.F.:n.N.\ItnES.

José Peli:r Alves Pacheco.
~

·-

..

tt·- ....
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DECRETO N. 16. 860 -

DE

27

DE MARÇO

DE 1925

Faz publico o deposito' de rati(icl}ção, pela 'Republica. 4e
Nicaragua, dos Acfos postaes asszgnados em Buenos Atres
em 1921
O Presid~.mte da Republioa dos EstadDs Unidos do Br.asil
faz puhliro que, segundo communicacão dirigida ao .Müri.st:erio das Relacões Exteriores pela Embaixada Argentina nesta
Capif!al por Nota de 3 de f~vereiro de 1925. c- Güverno da
Hepnblica. de Nica:ragu·a fez depositar no archivo do M'inistrrio
nas IH~nlaçoe~ Jijxteriores o Culto. em Bueno Aires. aos 30 de
novembro ultimo, o instrumento fie .mtificacãc, por pari P d:aqueUe 'Governo, da Oonvencão prineipal da União Post:al PanAm('!rkana ·e do Convenio sobre rncommendas posta,~s.. assignados em Buenos Aires a 15 dP .setembro de 192J. com os
resp.ect.ivo·s P:r,ofocollos fina•es c Regu·lamentos de· -nxocução,
assim como do Conveni '• sobre vales postaes, tarnbem roncluidu na mesma cidade. em igual data.
Rio de .Jancir'O, 27 de Iniarço de 1925. 101° da fndrpcn~
dmwia n ;no da Rf'lmblica.
ARTHlJR DA SILVA HEHN.-\Rrms.

José Fel'ix

DECRETO N. 16.861-

DE

27

Alt~es

Paehcco.

DE MARÇO DE

1925

Modi(ica a denominação do · orgão de publicidade a que se
refere o a:rt. 1 .200, do decreto n. 16.752, de 81 de. dezembro de 1924.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que a denominação Diario do Fdro constitue,
como se verificou, propriedade de uma empreza particular,
mediante registro na fórma da lei, e que nao póde por esse
\motivo receber aquelle titulo o orgão de publicidade a que
se refere o art. L200 do decreto n. f6. 752, de 31 de dezembro de 1924, resolve, de accôrdo com o art. 48, n. I da
Constituição Federal e em virtude de autorização contida no
art. 3°, n. xv:m; da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924, que
o orgão diario cuja publicâção compete ao Governo, na conformidade do art. 1.200 do decreto n. 16.752, de 31 de dezembro de 1924; e de que tratam os arts. 51, 52, 77, 347,
1.034, 1.120, 1.125 e 1.161 do mesmo decreto, tenha a denominação de Diario da Justiça, substituindo a secção do Diario
O{(iétal intitulada Diario dos Tribunae1.
I

Rio de Janeiro, 27 de março de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

Affonso Penna Juntor.
Annibal Freire da Fonseca ..
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!DECRETO N. 16.862

~ DE

31

DE

MARÇO DE 1925

A.pm·ot.'a Jlt'o,jecto e o1·çamento, na ünpuJ·tancia de 2. 9!J4:.1UO$,
1Jara construcção de cinco armazens e completo apparelhamen~o do t1·echo de cáes
do antiyo lJUI'to du Rio

Grande do Sul.

O Pre.sideute da Republica dos Estados Unido~ do Brasil,
attendendo ao ttuc solici.tou o governo do Estado do Rio
Grande do Sul, de accôrdo com a clausula V, alínea c, do ccmtracto de 29 de setembro de 1919, que transferiu áquelle Estado os contractos relativos ál barra e ·porto do Rio Grande,
na f6rma ·do decreto n. 13.691, de \) de julho do mesmo anno,
e tendo em vista as informacões prestadas pela Inspectoria
Federal de Portos, Rios f:' Canaes, decreta:
Artigo unic.o. Ficam approvados, de accurdo com os documentos que com este baixam, rubricados velo director
geral de Expediente da Secretaria de Estado dos •N'egocios da.
Viaçã.o e Obras Publica!:\, o projecto e r·c~pedivo orçamento,
na importaneia de 2. 994:400$ ( dous mil novecentos e noventa 0 quaLro contos e 'quatrocf'ntos mil réis), papel apresentado:"; peln govPrno do E:o'!ado do Hio GramlP do Sul, pa1·a
·oons!rnrção de f'inco (5) armazen:; e completo apparelhamento Un trecho de cáe::~ do antigo portu do Rio Grande.
Paragrapho unieo. As despezas que for8m rcaliz~adas com
as obras constantes desse :r·rojecto c orc·amento. serão escripturadas separadamente das de custeio e cons·ervação, conformo determina· a elausula XV do contracto de 2!91 de setembro de 1.91H, autorizado pelo ,decreto n. 1:.-l.'li9'1, de 9 de
julho do mesmo anuo.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1925, 104° da
ttencta e ~7· da RepubJ,ica.

In<:l,epen-

ARTHUR DA 8ILVA BER.NARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.863

_:DE

31

DE MARÇO DE

Hl25

App~·uva o projecto e rc,11pectivo orçamento, nn impo1'lann:a
de..U-:391$048, ouro, de urn deposito po.1·a -in{Tmnma.veis em
Jfn·Hrnm·, no porto do Parti

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attm_Hlend.o ao que requereu a Companhia "Port of Pará", coneesswnarm das obras de, melhoramento do port.o do Pará nos
termos do c~ntractü, de revisão e consolidação. autorizado' pelo
~ecreto n,.: L, .184, de 30 de agosto de 1916, e tendo em vista as
mformaçoes prestadas pela Inspectoria Federal de Portos, Rios'

15é
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e Canaes, n o aviso n. 37, de 3 de outubro de 1924, do MinisLcrio. da Viacão c Obras Publicas,· decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados, de acctm.lo com :Js doeumentos que com este baixam. rubricados pelo direclor geral
de J!1xpedienlo da. Secretaria de~ Estado dos Nogocios da Yia ....
dio c Obras Publical!i, o p1•ojeolo e o respeclivo orc.:auwnto, na
Ún[Jortanciu de 31 ::i9U048 (trinta n quat.J'o contos Lrusonto~ e
noventa e um mil c quarcuta e oito réis), om·o, de um dcpo:::;il.o para inflammaveis em 1\liramar, no porto do Pará.
Parairapho unico. A despeza realizada com a eonstrucção
dolisa obra· deverá ser levada á conf.a de capital, na fllrma rla
c·lausula xxvn do cont.racfo autorizado pelo decreto n. 12.184,
cf,~ 30 de agosto de HH 6.
Ritl de Janei:ro, 9t de marco do 1U25, 10.\"
Jntlopon ...
doncia e S7 11 da Republioa.

uu

ARTHUH. DA Sn~VA lJEl\NAHDES.

Fl'anci8co SJ..

DECRETO N. 16.864 .........

31

DE

DE

MAnço

nE

1925

App1•ova o projecto r f'espectiva 01'Çanwnto, na importancia de
160:037$860, para (l construcção, em Cruzeiro, fip u.m edifício destinado d installar;ãn dos escriptm•ios tias 2", :1• u
.f• div-ist1es da Rede de VwçüiJ Sul-Mineira.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao quo solicitou o Estado de Minas Geraes al'rendatario da Rêde Viaoão Sul-Mineira, conforme contracto autorizado pelo doorcto n. t5.406, de 22 de março de 192:!, e de
accôrdo com as informações a respeito prestadas pela Inspectoi'ia Fede~ral das Estradas, decreta:
Artigo unicd. Ficam appt~ovados o projecto e orçamento
apresentados pelo Estado de Minas Geraes, os quaes ora baixam rubricados pelo direetor geral de Expediente da Secretaria
do Estado do .1\Iiniaterio da Viação e Obras Publicas, para a
const.ruooAo, em Oruzniro de um edifioio destinado t\ installação ·dos escriptorios das _2a, 3a e ·Í tlivisões da Hêtlc de' Viação
HuJ-Miueira.
§ to. De accôrdo con1 a lottra b, n, t. da clnusllla VII do
contracto de arrendamento da refc•·ida rêde ficn autot•i!lada a
eset•ipturacão, na conta de. capital, das despe'zas realizadas com
a construc{.ião de que se t1·a.ta, depois de devidamente. apuradas
em regular t~mada ele contas, até ao maxitno do orçanwnto appro,·adotna unportancia de 160:0.37$860, (ce.nto e sessenta cou~os, trin " e se.te mil oitocentos e eessenta réis). ·
_
§ 2•. Para a conclu~lo da.s respeQtivas obras fica fixado Q
8

prazo de oito (oito) mozes. a' cont~r da data em que o arrendatario fot· notifieado deste decreto.
Rio de Janeiro 31 de março de lO:.!G, 104 da lndepen-

d~.ncia e 37u da llopÜulic.u.

Ãl\TllVll PA su.v~\ HEttNAIIDE~.

Francisco Sd ..

Approva proiecto e orçame-nto, na irnportancia de IH :8001,
para t~tm.~trucçilo, no porto novo do Rio Grande do Sul, de
'tnstalfo~·ües sanitaria,, c de bebedouros hygienico~.
O Prmüdonto da Ropubllca dos Estados Unidos do_ B1·a~il,
nttendcndo no que solicitou o governo do Estado do Rio
Grande do .Sul, de accôrdo com a clausula V, alinea a, do contraoto do :!D do li'otcmbJ•o do 1919, que h•anfiferiu áquelle Estado os contractos relativos á barra e porto do Rio Goondo,
na. fórum •do decreto n. i 3. 691, de 9 do julho do mesmo anno,
E' tendo em vista a~ informaçõ~s prestadas pela
Inspeotoria
Eoderal tJc Portos, Rios e Canaes. decreta:
At'tigo unic.o. .Ficam !!pprovados~ de accô1·do com os documentos que com este baixam, rubricados pelo tlirector
garal do Expe.tJiontc da Secretaria de Estado dos N'egocios da
Viação o Obras Publieas, o projecto e respactivo orcarneilt~,
na importancia de 111 :800$ (cento e onze eontos c oitocentos
mil rBil'l), papel, aprese~tado5; pelo governo do Estado do Rio
Grande do Sul, para cqnstrucção, no porto novo do Rio Grande,
de installa~~õe~ sanitarias e de bebedouros hygienicos.
Paragi'apho unico. As despezas que forem reali~ada,l3 com
essas obras, serão escripturadas separadamente das de
c ..~steio e eonsr!·va~ão do porto, conforme determina a clau~mla XV do contracto de 29 de setembro de 1919, autorizado
pelo decreto n. 13.691, de 9 de julho do mesmo anno.
1

I

Rio de Janeiro, 31 de março de 1925, 104• da Independencia e .37° da Hepublica,

An·rHtJR

DA SILVA BeRNARDEs.

Ji'rancisco &1.

100
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DECRETO N ~ 16. 866 -

DE"

31

DE MAHÇO DE

1925

Approm.t o projecto e o orçame'fto, na irnpm·tancia ll.e 41:570$792
(quarenta e um contos qutnhentos e se~enta. nul setec~ntos
e no·venta e llous réis), para construcçao de· u:m. desvw de
cruzamentos com· poste telegraphico_ ·no kilorne·tro 354..370
sul da linha Itm·aré-U,1·uguav

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,.
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de :Ferro São
Paulo-Rio Grande, concessionaria da linha Hararé-Uruguay, e
tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, em officio n. 194/S, de 18 de fevereiro ultimo, decreta:
·
Art. 1. o Ficam approvados, de accôrdo corn.os documentos
que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente do Ministerio da Viação e Obra.s Public,as, o projecto e o
orçamento, na importancia de 41:'570$792 (quarent:a e um
contos quinh.entos e setenta mil setecentos e noventa n dous
réis), para eonstruccão de um desvio de cruzamentos pr·ovido
de poste telegraphico, no kilometro 354.370 sul· da linha Itararé-Uruguay.
Art. 2 ,o As despezas effectivamente realizadas, até o maximo do orçamento ora approvado, serão, depois de apuradas em
tomada ,de contas regular, levadas á conta das taxas addicionaes a que sn refere a portaria de 21 de ,janeiro de 1921.
Art. 3. o Para conclusão elas obr~s fica marcado o prazo
dE. quatro mezes, a contar da data em que a requerente -receber
notificação deste· decreto.
·Rio de Janeiro, 31 de março de 1925, 101t ria lndepcndencia. e 37° da Republica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

o:mCRETO N. 16.867 -

DE

31

DE MAaco DE

1925

Confia ·ao Governo do Estado do Espírito Santo a execução,
rw· seu territorio, d.e medidas de defesa sanita.ria t'egetal,
constante.~/ de leis e regulamentos {ederaes

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
nsando da attribuição qup lhe confere o § 3'\ do art.. 7",
da Constituição Federal. resolve confiar ao Govm·no do Estado dó Espírito Santo a execu..:ão no Sf~ll terl'itorio. rJag medidas de defesa sanitaria vegetal, eonsl.antf!S do deCI·etn numero 15.198, de 24 de dezembro de 1921, ex~eptuadas as referGntes á fiscalização da importação e exportação por via ter-
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E~ECU1'IVO

vivas

ou

partee

vivas

de

plantas.
Hio de .Janeiro, 31 de março de 1925, 10.1° da
dencia e 37° da Republ iea.

lndt~pcn

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DEORETO N. 16. 868 -

DE

31

DE MARÇO DE

t 925

Delernl,ina a prestação de exames dos officiaes me1·cantes, tl'!
n..atttica e machinas, perante a Escola de ·Piloto.,· e Machinislas da ·.llm•inha Me1·cante
O Presidente da Republica dos }~stados Unidos do Brasil,
teJJdo Pm Yista o qup dispõe o art. :! 4 do dcr.rpto JJ. L R95.

d~ 3 de dezemhro de 192·í, e usando da attrihni~:ão quf• lhe
cont'en• o art. 18, n. 1, da Constituição Federal. J'P~olve:
Al'l. 1. Os exames para officiaes de nautit·a I' machinüdas da Marinha ~Iereante Naeional, que, pela legislação
até agora em vigor~ devem ser realizados na }~scola Naval,
serão prestado~. de ora em deante, perante a Eseola de Pilotos e ~Iachinü;tas da Marinha Mercante, creada em virtude
do disposto no art. 24 do decreto n. -L 895, de ·3 de rh-zemlJro
de 1921., e de accôrdo com o disposto no respec1iYo regula.meJüo.
~\ri . '2. 0 ReYogam-se as disposições em contrario.
0

Rio Lle Janeiro. a1 de marco de
dt:'Ileia , 31" da Re;publiea.

1925~

AR'l'HUR DA

SuJvA

104° da fndP.peuBERNAlwEs.

Alexandrino Fm·ia de Alem:w·.

VECHE'fO N. 16. 869 -

DF.

3-

DE .\DRJL

m; 19.25

E~;tabelece

as bases da rcoruanizaçiío do pessoal s·l.tbo.lt;!rno do
Serdro Geral de A niaçâo No1·al, e dá nutras Jn'ovirlencias

O Presidenl I' da Hepublica dos Eslado~ Unidos do Brat;il,
u . . ando da aubol'ização contida no art. 13 do dnc('eto nunwro
4. 01:1. cl~ fl de janei·rn de 1920, revigorada pelo art. H dn
dr!I'I'PIP n. í..R!:l5, de n de dezernbt·o de 1921t. resolve:
.\ri. 1." O pessoal sul•alU•rnn do Scrvi1:o Ueral dr· .\vial,\fio
:'\a\·al rompeehcnderá:
·
1:· -- ;\o Corpo de Suh-Offieiac•s da Armada. os seguintes
q"adro":::
a) pilotf,~-aviadores de 1• classe;
f.eie dP. 1925 --Voi. 11
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b) pilotos-aviadores de 2• classe;
artifices de aviação de i• cl~se;
d) art.ifices de aviação de 2• classe.
' 2) -No Corpo de Marinheiros, os seguh1tes quadros, para
os inferiores:
·
a) auxiliar-artífice de aviação de i• classe;
b) auxiliar-artifice de aviação de 2• classe;
c) auxiliar-artífice de aviação de a• classe.
3} -No Corpo de Marinheiros Nacionaes, a Companhia de
Praticantes-Artífices de Aviação, com os seguintes quadros:
a) praticantes-artífices de aviação - Cabos;
b) praticantes-artifioos de aviaçio f .. classes;
c) praticantes--artífices de aviação , - 2as classes.
Art. 2. Nos quadro~ do ramo de artífices de aviação (auxilHíres e praticantes, inclusive), haverá os seguintes 6fficios,
além de outros que o Govocno julgue conveniente estabelecer,
sem que nenhum delles, entretanto, constitua utn quadro á
parte:
a) motoristas de Aviação;
b) montadores de AviacAo;
c) carpinteiros de Aviaclo;
d) caldeireiros de Aviaçlo;
e) photographos de Aviação.
Arl 3.• Os pilotos-aviadores provirão da Escola de Aviação
Naval; serão, de maneira geral, suas attribuições: a pilotagem
dos aviões, as manobras no hangar, o encalhe e desencalhe de
bydro-aviões e lanchas de soccorro, etc., conforme fôr estabelecido em regulamento especial.
Art. 4. • Ao ramo de artifices (inclusive aos auxiliar<:>~; e
praticantes), conf.orme o officio ou especialidade de que se
tratar, compete, de maneira geral, o serviço dos motores e de
estructura, na parte referente á conducção, cooeervação, construccão, montagem, desmontagem; alinhamento, reparos especiaes e photograpbia aerea, confdrme fôr estabelecido n:l regulamentação. que o Governo expedir. ·
Art. 5. o Os sub-()fficiaes pilotos-aviadores e artífices de
aviação terão a graduação militar de sargento-ajudante.
Paragrapho unico. Os sub-officiaes de .i • classe provirão
dos de 2• classe. ·
Art. 6. o Os pilotos-"aviadores provirão dos inferiores das
graduações de 1. sargento e 2°, de qualquer quadro ou especialidade da Marinha de Guerra, mediante o curso correspondente da Escola de Aviação e as condições que serão opportunamente estabelecidas.
Art. 7. o Os artífices de aviação provirão dos ·auxiliares~
artifices, e estes dos praticantes-artífices, em cada o.fficio, mediante approvacão nos cur·sos covrespondentes e ~w concHçõ~:-.;
regulamentares, em accesso gradual e successivo.
Art. 8. o Os praticantes-artífices provirão das prar;as •h~
qualquer especialidade da Marinha, com graduação de cabo ou
menor, que servirão na Aviaçã'O, antes de serem c1assif1cadn:::
como taes, durante o estagio de um anno.
.
§ f. o .Findo esse estagio, as que não forem c.lassificadà.s
na Companhia de Praticantes deixarão de servir na Aviação.
§ 2. o Durante o estagio nenhuma praça terá as gratificac)

0
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cões que po~sa_!ll competir ao pessoal &ubalterno do ·serviço
Geral de Avtaç~o ·
. .
.
c
h· · de
§ 3. o As praças que forem mclu~da~ na ompan I·1 ,
P~atioantes de Aviacão serão transfertd?s na classe em qnc
estiverem, exoopto os grumetes ou terceiras classes, que passarão á 2• classe .
.
:
Art. 9. Sempre que houver neoessidade, pod~rá ser des1~
nado pessoal dos serviços de conv-éz ou. de machmas para ~s
embarcações, usinas,. officinas, estabelectme11:tos, .,ce~tros e ~:1ses sem ficar todav1·a fazendo parte do Serv19o Ger ~l de Avmcão e sem direito a qualquer. gratificacão tL este mhcrente.
' Art. 10. Os sub-officiaes e os inferiot1es dos quadros do
Serviço Geral de Aviação, só serão .empregados na!': suas especialidades .
. .
d. :
Art. 11 . O pe·ssoal do ramo de artlftoes na.o po era ser
detalhado para os trabalhos ou serviços de quartos que competirem ao ramo de pilotos.
·.
Art. 12. Os actuaes sub-offieia.es com o diploma de PI.lot9aviador serão transferidos para o· Serviço Geral de Avtaçao
como pilotos..:aviadores de ~· classe, gr~du~ção de sai~gento
a,judante guardando entr.e st as suas antlgmdades relativas; e
os primeiros sargentos, ·na 2• classe.
Art. 13. Os áctuaes sub-officiaes, com o curso de artifices de aviação, serão tra,nsferidos para o Serviço Geral de
Aviação como cartificeé de avia.ção:., conservando as suas
respectivas graduações e antiguidades relativas, do seguinte
modo:
a) ·OS que tivevem o curso de mecanicos de aviação, para
a especialidade de <motoristas de aviação:);
b) 10s que tiverem o curso de contramestres de aviação
ou de montadores, para a especialidade de "montadores de
aviação~;
.
c) os que tiver.em os cursos de car·pinteiros de aviação e
caldei·reir·oS de aviação; respectivamente para as especialidades de «carpinteiro de aviação:. e «caldeireiros de ayiação:t).
Art. 114. Os inferiores oom o curso de artifioos. de aviação
serão tramsferidos pa·ra o Serviço Geral de Aviação, na secção
de cauxiliares-artifices de aviaçâo~, conservando as suas respectivas graduações e anti•guidades relativas, e do modo especificado no arU.go anterior.
.
Art. 15. Os aõtuaes marinheiros nacionaes cabos~ primeiras e segundas classes e os pratica,ntes-foguista•s de qualquer
elass·e, cursados em uma. das especialidades do ramo de artífices de aviacão, serão transferidos para a secção de «auxiliares ...
artífices:. do Serviço Geral de Aviação, com a graduação de
go savgento; os ~oldados nayaes nas mesmas condições, que o
reqt.~·ererem, serao transferidos para o Corpo de Ma·rinheiros
N.a?wnaPs r.. r!ara o Serviço Geral de Aviação, na seeção de «anXthares-artifices,, Com. a graduação de 3° sargento guardando
todos entre .si ::ts r~spect.ivas antiguidades de clas~e D obedecendo ao criterw do art. 13.
·
Paragrapho unico. Aos cabos será applicado o dispoRtO
no art. 2°, § to, do doore~o n .. 16.407, de 12 de março de i924.
Art.)6. Os actu'!-es mt.er10res que, tendo prestado s('rvicos
na av~'BC~o, só p~sutrem, entretanto, o curso de "especialista
de av~, ~rao transferidos para a sec.ção de ruxiliares,rt!ffees de aviação:., co,m a ~esma graduação, ficando obriga...
0
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.dos a fazl8r o c~rso de artifices de aviação ~m uma das especialidades do respectivo ramo~ para os effe!oos de accesso de
cl·8iSSe, na fórrn!a prevista na regulamentaçao que o Governo
expedir.
·
b
· 1 ··
Art. 17. Os marinheiros na(n9'na~s
c~ os, me us1~e os
addidos. nas mesmas condições, serao Hlclludos _na seccao ~e
cauxiliáres-arLifices de avia<;-ã.o:., e serão promovid!JS .a terceiro~ sa!'lgentos se fizerem eX:amoe de uma das· especialidades do
cm•SQ de artifices de avi.ação e for~ :approvados; ~os reprovados e aos que não comparecerem a exame setá: facultada
matricnl•a em um dos cursos correspondentes.
Art;: 18. Os marinheiros I)acionaes de 1. • e 2• çla~se, ora
servindo na Aviação Naval e com o curso de cespec1ahstas de
aviação:., serão transferidos pava o Serviço Geral de Aviação,
na Companhia de Pratieante-Artifioos de Aviação, com a grafluação immediatamente superior, e farão um dos cursos de
artifice de aviação a que se refere o presente decreto.
Art. 19. Os aotuaes marinheiros. de qualquer classe e especialidade ela Marinha que tiverem o curso pratico de motores a explosão, serão transferidos para o Servi co Geral de Aviacão eomo auxiliares-artifice8 de aviação de 3• classe~ na esperialidade de "motoristas de aviação:., terceiros sargentos. se forem approvados no ·exame do curso de artífices de aviação
p•ara a respectiva especiaHdade a que serão submettidos, r si
houver vaga.
.
:
Paragrapho uni co. Os reprovados poderão matricular-se
n(l . rf.'t'eri1~o cu~·.-;~1. independ~t~tc de sna~ graduações, e, si. no ..
YamPntc mhahthl.ados, voltarao ao servH;,o a que pertenciam.
Art. 20. O~ actuaes sub-officiaes rom o cm·so de ArtifieP~ tfp .A viação, e que talllbl:'m possuem o diploma de Piloto.\vindor. dnvf'r:ão optar por um dos dons ramos do Serviço GHral de Aviação, até o prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste decreto.
'
l'aragrapho unico. f:>s actuaes inferiores, nas n1esnms
condições, serão transferidos para o Serviço Geral de Aviação.
como Pilotos-.Aviadcres de 2" classe, podendo, ent.retanto.
aquelles que desejarem, ser transferidos para a. secção de
AuxiLiares-Especialista& de Avia9ãa, na mesma classe. conservamlo todm; entre si as suas antiguidades relativas.
Art. 2 J. As vagas de artífices de aviação d(l, ta classt-~ quo:·
;.;e verificarem dentro de um anuo a partir da data deste de-creto, serão preenchidas pelos art.ifices de aviação de 2" classe.
abolida a exigencia de int.ersticio.
Art. 22. O tempo de interstieio em que permanecerl'llt
os sub-officiae5:, mferiores e marinheiros nas respectivas graduações que possuiam nos "quadros'' e "companhiaR" que
. nca1r1 ex ti netas, sel'á considerado como si houvesse df~eorrido
nos "quadros" e "secções" e "companhias", a que actnalmente
pert.eitc~m ou Yenham a. pertencer, paTa os effeitos de p.roJnoçflo a que se refere este dcereto.
Art. 23. Os sub-offíciaes, inferiores e marinheiro!'; que
não fleKejarem pert('nGer ao Serviço Geral de Aviação, apezar
de fflrem nm dos clid~o~ comüdeJ'ados, serão imme(hafamentfl
r fesligados .
.\rt .. 2 .'l. Os actna.eB marinheiro~ qu,, se aclmm fa:t:nndo o
eur:-;n d(~ l>ilotos-Aviarores, apezar de .poR~uin~rn o de Axtifices
de Aviação, poderão eontinnal-o; os que forem diplomados,
::erão transferidos para o· Serviço Geral de Aviação; excepcionalmente, como Pilotos-Aviadol_'es, conservando a mesma gra-·
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duação; os reprovados continuarão a .servir no ramo d•~ Artiftees d~ Aviat;ãú, na especialidade que tinham, e olJcdrcendo
ao que fiear estabelecido nestas disposições e a •""Iles ~e r.l'ferir.
Arf.. 25. Os actuap.;; marinheiros que, não possuindo u
c·urso de Al'tifiers de Aviação, se acham fazendo o de pilotoi-iaviaà.orcs, deipois de diplomados, serão transferidos para o
Serviço Geral de Aviação c.omo p.Uotos-aviadores, conservando a mesma gradua\'iio; os reprovados voltarão ao ~cni~o a
qnP pertPncem.
.
Art.. 2'6. A promoção dos' pilotos-aviadores, a t{W~ ~e l'P-ferem O~ arts . .24 25, St"rá feita de accôrdo com as «'Xig·eneias
r·pgulaml'nf arei' em vigor para as pracas sem especiali:la.d'~.
Paragra:pho unico. V ma vez que tenham attingido á gTa •.
duação de 2° sargento serão submet.tidos a uni exame de r•~
validacão do diploma; os qur fnrom julgados capazeP serão
promovidos a pilofos-avia.dores de 2• classe e OS· inhabilitado~
serão imrne-diatamente desligados do Sc·rviço G('ral de :\dação.
Art. 27. As promoções de todo o pessoal :;;erão. normalmente, Rrmpre feitas por antiguidade de classe dos que preenciberem as condições regulamentares de accésso, resalvada~
as •di5posi~·õPs e-specia.e~ rln presente decreto <' do decretn numero 16.684. de 26 de novembro de ·1924.
Art. 28. Os vencimentos do pessoal subalterno rln Rf'rvhiO
neral de Aviação, organizado conforme as normas do presente
decreto, ~erão pagos de accôrdo com a primeira observação
da verba 17n. do Ol\,amento da Marinha, dentro do total or<:ame.ntario.
! .Art.
29. Os effectivos componentt~s dos differentes quadro~ a qui:' st• refere o present.f' rleeretn i'lerão opptn·tnnawont~>

e

fixados.
Arl. :-lO.

Ht'Vtlf~mm-se

as dispo:-;içõPs

f'lll

coJüt·a r' in.

Rio de .Taneiró. :3 rle ahril de 1925, 10·i" da Tndepf'11ilencia
c 'l7 .. da RPpubhca.
ARTHUI\ DA 8II.VA BERNAHDEH.

Alexandrino Faria de A lt•ncru·.

DEORETO N.

j

6. 870 -

DE

::J

D.E ABRTL DE

1925

Altera o N!(Julamento da Escola de Saraentos dP- lnfo.ntm·ia

O Presidente da Republica dos Estados Unido:;; do Hra:';i).
da alh·ihuição QUf' lhe conf(lrf' o art. í8, n. J, da ::on-.;fj~
tmçan, resolv~ rnodifiear da fórma abaixo indicada os art.s. 21i,
27 e a parte fmal do art. 35 do regulamento da E'senla dP Rargento~. de Infantaria. approvado por decr('f,o n. I(). 002. tj,-. o
dt~ nhJ•JI dP 1!1:.?;~:
.
Art. 26. No dia em. que se encerrarem os trabalhos. cada
mstructor suhmett~rá, á approvl!-ção do commandante os pontos de exame relativos ao 2° perwdo, no qu~ se referir ·á parte

"u~~~~do
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de instruccã.o que lhe esbá affecta, abrangendo .tudo o que nessa
parte constar dos prograromas dos dous perwdos, fazendo-os
acompanh"àr de duas relações, uma dos alumnos do i o período
e outra dos do 2o ambas com a média final dos gráos obtidos
durante 6 resp~Üvo período. A média do alumno do 1o período superior a 3, em cada mataria dará accesso ao 2°, independente de exame, e a inferior darlá logar lá inhabilitação.
A do segundo período, sommada lá obtida, pelo mesmo, no
:1. o per iodo e dividido o resultado por 2, dariál a conta de anno
com a qual entrará em exame.
Art. 27 . Os exames terão inicio no dia seguinte ao em
que se encerrarem os trabalhos do 2° per iodo.
Art. 35. Serão reprovados os que tiverem gráo inferiot•
a 3 em uma ou mais matarias.
Rio de Janeiro, 3 d~ abril de 1925, :1.04° da Independencia
e 37o da Repnblica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrina de Carvalho,

DECRETO N. 16.871 -

DE

7

DE, ABRIL DE

1925

.(bre ao Ministeri(j da Fazenda o credito especial de 500:000$,
para custear a organização dos serviços de arrecadaçilo
do imposto snbre a renda
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
usand_o da autorização decorrente da alinea b) § :1.2, do art. ::l~
da Im n. 4. 783, de 31 de dezembro de 1923, mandado revigor~r p~ra o ~xercicio vigent.e, pelo deereto ·n. 16.766, dn 2
d~ .Jtmmro ulhmo,· e tenrto, ouvido o 'rribunal de Contas, na
format do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770 dP
1 de novembro de 1922.
'
. Resolve abrir ao l\linisterio da Fazenda o credito especml de 5qo: 000~. para custear a organização do~ ~o::erYi\nR de
nn·e~~adaf:ao do Imposto sobre a renda.
c

~in dP Janeiro, 7 de abril
di'TH'Hl P 37" d!'\ Republica·.

de 1925., 10.1° da JndepPn-

·

AnTHUR

DA

SILVA BEHNAI\DJ~R.

Annibal Freire da Fomecn.
Mau

a·
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DECRETO N . 16. 872 -

DE

7

DE ABRfL DE

1925

Approva o projecto e o orçamento, na importancia de réis
28:664$251 (vinte e oito contos seiscentos e sessenta e
quatro mil duzentos e cineoenta e um réis), para
const'l'ucção de um armazem de mercadorias e de um
desvio na estação de Affonso Camargo, do 1·amal de Para..J.
napanema

·

O Presidcntn da fiepublica do~ Estados Unido:-; no Brasil.
attcmdendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Panlo-Hio Grande e tendo em vista a~ inform:l(~Õt'S prestadas prla Tnspectoria Federal rlas Estradas em officio nu285/S, de ~5 de marco findo, decreta:
Art. 1.° Ficam approva.dos, 1le aecôrdo com os documentos que rom este baixam, rpbricados pelo director geral do
Expediente do Ministerio da Viaç.ão e Obras Publicas, o pro,iecto e o orcamento, na importancin de 28:664$251. (vinte e
oito contos seiscentos e sessenta c quatro mil ·duzentos e
r.inrocnt.a " um réis), para const.rucção de um armazem de
mercadoria~ e de um desvio na estação de Affonso Camargo.
E'Huada no kilometro 133,850, do ramal de. Paranapanema.
Art. 2. 0 As despezas realizadas com essa ob.ra, até o maximo do orçamento ora approvado, correrão por conta tda
eonstrucção :do referido ramal.

Rio de Janeiro. 7 de abril ctc·

e 37° na Republica.

Hl~5.

104° da lntlependencia

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.873 -

DE

8

DE ABRU~ DE

f925

Permitte a transferencia á Compagn.ia Italiana dei Cavi Teleara('ici SoUomarini, da concessão feita a Enrico Schoch,
1wlo deaefo n. i/5.435, de 7 rle abrir de 1922, pal'a lançar
(~ ate1·1'll1' cabos submarinos cnt1'e a c-idade do llio de
Janei1'o f! o.~ de Ro'm.a c ]fontevüléo e contém. ou.tms dis1Wsi '.~t"'ies

O Pr,~sirlenl.n da Hepuhlif'à dos Estados Unidos do Brasil,
nt.tewlenlln ao que rP-qnercu }~m·ico ~elweh, eonc1~ssiouario

do eaiJo subrnar·ino cujo lançamento foi autorizado pelo de15. ·i35, de 7 de abril de 1922, tendo o prazo respecttvo suJo prorogado pelo decreto n. Hi. (i!í:l, dn ~O d1~ onf11hrn
ri!' 1!'124, resolve:
Arf.igo unico. Fica permittida a transfcrencia á Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici Sottomarini, autorizada
n funceionar na Republica pelo decreto n. 16.626, de t dE\
cr!~to 1~.

168

ACTOA DO PODER EXECUTIVO

outubro de t924, da concessão feita a Enrico Schoch pelo
decreto n. 15.435. de 7 de abril de f922, para lançar e aterrar 'cabos submar;inos entre a cidade do Rio de Janeiro e as
de Roma e de l\lontevidéo .
. ~ 1." As quotas de fiscalização de que trata .a clausula
XXI das annexas ao decreto n. 15.435, de 7 de abril de 1922.
>;erft.o consideradas rlevidas, a partir da data do registro do
J"espect ivo contràcto pelo Tribunal de Contas.
§ 2. 0 A concessionaria pagará ao Governo as mesmas
taxas contractuaes de.Yidas pelas emprezas congeneres que
fnnccionam no Brasil.
Rio de Janeiro, 8 de ahril de 1925, 10-io da Independencia e 37° da Republ ica.
AR•rHUR DA SII.VA BERNARDES.

F·ra:ncisco Sá .

DECRETO N. 16.874,

DE

8 DE ABRIL J)E 192!)

Jlanda que as publicaçõe.ç a que s.e referem os arts. ,!J,'J,!J e

692, pm·agraplw .2°, do decreto n. l6.7lH, de 3.1 de de-

zernbro rlr> 1921, sejam feitas no "Dim·io da Jnstica"

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Resolve, em vista das razões constantes do decreto numero 16.86L de 27 de março de 1925, de accôrdo com n
ant. 48 n. l da Constituição FedPral e Pm virtud~ da antori;,ação contida no art. 3o n. XVII da lei R. 4. n)3, de 7 de janeiro de 1924. que as publicações a que se referem os artigos
333 e 692, paragrapho 2°. do decreto n. 16. 75t, de 31 de dezembro de 192,t, sejam feitas no Dim·io da Justiça, de que
! 1·a.t.a o referiõo decreto n. Hl. 861, de 27 de março de 1925.

Rio de Janeiro, 8 de abril de 1925, 104° da Indepen·dencia e 37° da Republica.
·
..:\R'l'HUR DA SII,VA BERNARDES •

•4.ffonso Perma Junior.

DECRETO N. f fi. R7r> -

llE

n

,,E ,\.RRIL nE

t9:?5

A h1·e,

ao Minúdm·io do Fazenda. o creditu rspeci11l df'
to:818$38i, })Oi'a pll{jamr·nfo do que ,; devido u nn. Atlelwa~
i\u.austa de Poula /lrondrio r Esther Condiria Si/viemo Bl'l!11dõ.o, ú;ntis do j'alleddl) I'Íf.·P-olm.iJ·anfP Frrmd.~co A.w1 ust,,

dr' Paü·a IJI'mulân

·

O Prf'sidente da Repuhlica dos Estados Unido." do Brasil.

mmnrln da autorização contida no n. VI do art. HS ri H l0i nu-
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mero L 7H3. tlP 7 de janeiro de 1924, e tendo ouvido o Tribtaml
d~ Contas. na fórrrm do J'egulamento approvado pelo dt'ucf n
n. tr). TiO. dl' 1 de noYembro dr 1B~2. resnlvP alll'ir~ ao \1 inist !'t'io da Fazenda. o eredil.o especial de 1 O :~·H8$:~R7, pal'a
pag·amento do que ~ devido a DD. Adelaide Augus1a de Paula
Brandão P Esfher Candida SilYiano Brandão, em Yirtudl' da
revr•r:'IÜO feita em seu favor do meio soldo deixado pPlo jl'mfín
tlas mr>smas. o Yiee-almirantP rl'foem~Hlo, graduadn. Fmtwisr''
.\ngu~!o de PaiYa Brandão.
Hio (le Janeiro, 14 de abril de Hl25, 101'' da lndepll.ndPnria P ::l7° da RPtmhliea.
ARTHlTR DA f!.JLV:\ Hgtt:-L\HDF::-1.

Annibal Frei-re da.

DEC:HETO

~.

16,876 ·-

DE

14

F'on.r;;~ça..

DE .\BRIL DI<:

t 9•25

.~.11111t'OVa

o .projectQ e o orçamento, no imJW1'fancia de 1't'is
·H :.U ..f$648 (.quat·orze contos trcsetttos e qum·enta e qua-

tro mil sci'centos e 'l1tarenfa e oito réis). para as obras
d'' alwstecimento de agtta no lt:ílometl·o 132,()27, Sul,
da linha Itararé-Uru(Juay
·
O Presidenfc ::la Republie~\ dós .Estados Unifios do Brasil.
aUPndf'ndo ao que J'0quereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-H in GrandP P f.('ndo em v1sta as informa\:Õcs presl.ada~ pela InsvPetoria Federal das Est.radas em offieio Hnnwro :H 1/R. dP. 31 de rnah;o ultimo, decreta:
Art. 1:· Ficam approvadoH, de aeeôr·do t'lmn o~ docuuwnfos q1w c•nm Nife baixam, rubrieados pelu dfreetu1· geral dP
Expeflicntc do Ministerio da Viação e Obra~ Puhlieas, o pro.]eet.o e o orçamento, na imporlaneia de J4 ::JH$648 <quatm·z~'

contO :'i lt·Psenfof:' H quarenta e quatro mil seiscentos e quarPnta. c oito réi.s). para as ol:ras de abasteeirnento de agua no
kilomdro 132.<>27-Sul. estação de Antonio ilflbouças, áa I 1n1Ja
ltaJ'ari'-U'·uguay. de qnP é eoncr.::sionaria a rertueretlte.
Art. ?. As dcsprza~ reahnent c effrefuadas. ai•~ o maximo
do oreame11to ora approvado, sPrão. depois (),• apuradas em
tomada de eontas rPgular. leYadas a conta lias taxas add ieionne.s a que Rf' refere a portaria de 21 de janeiro dC' i 921 .
.Al'f. 3. Para cnnelusão das obms fica mal'e~Hlo o 1wazo
ciP :3 (1r•~s" mezes. a eontar fia <lata Pm que a n:quercnh• r·•·('í'h,•r nntifir'a(:fin do pro~rnl0 dcerefn.
0

0

Hio dl~ .JUJJ<'if'o. 1·1 d!' abri! dr· l\1~~. I o i." da lttdi'!Jf'tltfPnf·ia
r ;::"da Hernhlica.
ARTHl.'H. DA S!LYA BEH~MH1ES.
ft~rancisco

Stí.
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DECRETO

~

. 16. 877 -

DE

14

DE ABI\II~' DE

1925

o projecto e o orçmnento, na importancia de réis
15:891$274. (quinze contos oitocentos e trinta e um mil
duzentos e setenta e quah·o .réis), para as obras de am ....
pliaçdo do abastecirnento de agua no lrilometro 6.'1,748,
S.ttl, da linha Jtararé-Uruyuay

· ApJn'mJa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ntlendendo ao que requereu a COil}panbia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande e tendo em vista as informações prestadas pela Inspeetoria Federal das Estradas em offieio numero 310/S, de 31 de marco findo, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de accôrdo com os documento.~ que com e.ste baixa·m, rubricaaos pelo director geral de
Expediente do Ministerio da Via~o e Obras Publicas, o projecto e o orcamento, na importancia de 15:831$27 -i (qui~e
contos oitocentos e trinta. e um mil duzentos c. setenta e qua-1
tro réis), para ás obras de ampliaclio do abastecimento de
agua no kilometro 63,7 48, Sul, da linha Itararé-Uruguay, de
que é concessionaria a reCI\}erente.
Art. 2.• As despezas realmente effootuadas, até o maximo
do orçamento ora approvado, serão, depois de apuradas em tomada do contas regular, levadas a conta das taxas addicionaes
a que se refere a portaria de 2i de janeiro de 1921.
Art 3.• 1Para conclusão das obras fica marcado o prazO
de 3 (tres) mezes. a contar da data em que a requerente re~
ceber notificaclio "do presente decreto
Rlo de Janeiro, t4 de abril de 1925, 104° da Independericia
P. 37• da Republica.
o

o

An·rHUR

DA SILVA BER!NARDRS.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.878 -

DE

i6

DE ABRIL DE

Cassa o exequatur ao consul do Haiti

em

'1925

Pernambuco

~residente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
presenteR informações do Presidente do Estado de Pernambueo* decreta :
Fica sem effeito. o exequatur eonoedido em i 7 de set.em-1
hro de t919. ao bacharel Sylvio de Guim:arães Cravo, para
exercer o cargo de consul do Hai ti em Pernambuco.
. Rio de Janei.ro. i6 de oabril de 1925, 104° da IndPpentlon..
c ia e 37• da Republica.

O

f Bndo

ARTHUR DA

SIJ..VA BERNARDF.S.

José Feliz "Alves 'Pachecn 4

~OTOS
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DECRETO N. 1 G. 879 -

DE

17

DE ABRIL DE

1925

Estabelece equivalencia de ('uncrfJes para o pessoal subalterno
dos SeJ'1'iços de Cunch da .Madnha de Guen·a

O Prrsidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuicão que lhe ·confere o art.. 48, n. 1, dn
Constituição FPderal, attendendo ao que lhe expoz o almirante
reformado Alexanfkiuo Faria de Alrncar, ministro da Marinha, e
Considornndo que nas especialidades de artilharia, torpedos, lelegraphia c signalaria, da Marinha de Guerra, a~ praça~
. só podiam attingir á g·raduação de 1° sargento (inferior) e que
pela nova organiza<:ão em vigor pelo decreto n. 16.829, de 27
de fevereiro do conente anno, o seu accesso póde ir a sarg·ent o-aj t~rlant e, na categoria de s~b-ufficiae~;
Consll1erando que algumas mcumben01as até agora · a
cargo dos sarg·ontos passaram a ser attribuiçõcs dos sub-offi·
ciaes, decreta :
Art. 1 . o As gratificações de iDcumbencia a que se refern
o art. 108 do deereto n. 11.837, de 29 de dezembro de 1915,
serão abonadas, quer se trate de praças do Corpo de Marinhei ...
ros Naoionae~. quer de sub-officiaeR no exercício das referidas
·
funccões.
Art. 2. Os canhões anti-aereos são equiparados aos de
médio calibre.
Art. 3. o Ficam equiparadas as seguintes fnncções:
a) a de artilharia chefe á de fiel de artilharia, nos navios
da mesma cla&se;
b) as de chefe de defesa anti-torpedica e chefe de grupo
de canhões de médio calibre, á de chefe de torre de navios de
f• classe;
c) a de ajudante de chefe de torre em navio typo Minas
Geraes, e chefe de torre de rnédi.) calibre, á de chefe de canhão de grosso calitire;
d) a de chefe cte armamento das flotilhas fluviaes, á do
fiel de artilharia dos navios ·de f• classe.
Art. 4." Aos sub-officiaes das varias especialidades competem as mesmas gratificações de especialistas abonadas :ís
praças pelas t.abellas em vigor.
Art. 5. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro. 17 de abril de 1925, 101° da Tndopendtmcia e 37° da Jlppublica.
0

ARTHUR. DA SII..VA BERNARDF.S.

AlP:r.a.ndrino Faria de A.lrmrar.
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DECHETO N. 1{j. 8RO ---

DE

17

DE ABIUL DE

1025

11 hre ao .iW.inisterio da Justiça c Neyocios Interiores o credito
es1Jecial de 17 ;.UO$. pata pa(Jarnento, no e:xercicio de f 92-f, ·
dt? cenrimentos de sete censores theat?·ae!i

O P1·esidenl e da Hepuhlica dos Eslados Unidos do Bl'asil,
tendo ouvido o Tribunal riP Contas, nos ·termos do art. 9:3 do
llt>gnlammífo do Codigo de Contabilidade Publica, l'esolve,
ns:indn da autorização conslante do decreto 1.egislafivo numero
·'I. 910 B, de 10 de janeiro deste anno, abrir ao Ministerio da
.Jusliça <' Negocios Interiores o credito especial de 17:!,80$.
1mra pagamento, no cxerrieio de 1924, de vrncimcntos de sol~
een~ores theat.raes.

Rio de .Janeiro. 17 de abril de 1925, 104. 0 da lndepennencia e 37° da Reimblica.
:\RTHUR DA SILVA BERNARDRS.

Affonso Penna Junior.

nECR.F~To

N, t6. 881 ---

oR

11

nE .\BnTL nr.;

Hl.?:>

Jl inistel'io rln .lw;tíca e Seyocios lnteriorr>s, ,, ,..,.edito
dito espedal de. 6:000$, pa·ra 1pa(Jam.ento, du·t•t.:tmle o sequndo semesh·e ·de -I!J.24, do ordenado qne !'nmpetr> t/ll
D1·. J.fatltirts Olympio d;f Mello, ,iniz '{erlerol em diswmi-bilirlade. nn Sf!r•r,ão do l in.uhy

A hJ•r•. rto

O Prt•sidPnto da Hepublica dos Estado~ Unido~ oo Brasil.
Iendo ouvido o Tribunal de Contas. na conformidade do arf ign 93 do J'Pgulamf'ntn approvado pelo dt~Cl'('lo n.
13.78:1.
tle R de novrmhro 1h~ 1~22. resolve. usando da autorizarãn do
dec.refo n. 4.908, de 7 dP, janeil'o deste annu, al.lt'it· ã(l }[iniRleJ•io da Ju~f iça e NegorioR Interiore!'l. o r.redifo e~pPe'al dr
ti :Ooo~. para oceorre1·, durante o segundo semestre de Hl24.
a~' pagamento oo orflenado que compete ao D1·. Mal h ias Olym[HO de MPllo ..ini:r, federal Pm diFlponihilidadP, na ~··eefi,, do
Piauhy.
.
·

Hio de .Janeiro, 17 OI' abril de Ul:?fi. 111'~" d:1 llldPp~'n:no da Hep11hliea.
.

u~~neia f'

An·r11un JH Sn.V.\ HEIL'\.\HilE~

Affonso Pennrr .JuninJ'.
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DECRETO~

. .Jô.882 --

Tm 17 DE ABHJL,,J•~.<: 1H~5

A.brr>, rw Jlinislrrio da. Justiça e 1Yeyocios lnleJ'iures, o uetiilo
cspeda.l de 8:815$, pa1'a attenrle1·, em ·192-1. â.'l dcspezas
cnm a. edw:açlío (' instl·ucçlio dos filhos '11/..t~twre.~; do Dr.
Js[n/p/w J)utru. de accu"l'dO com o decrf'fo '''fli.'l[afii'O Hll ·
lt/l'l'u L 121, de :; de .~etembro de ·1920

O Prc~üdente da Republiea dos :Estados Unido:"~ do Bmsil,
fenuo ouYido o Trihunal de C:ontas, nos termos do art. n:3
do l'f'l.!'lllam••Ilto approvadn pl'ln rleerrto 11. 1;) . 7K:L d•• H dt>
11m t'lllln·o dr Hl~':?. t'C~olve, na conformidade do art.. :!" dn
dnerflfo lP!-!'i!-lalfiyo n. 4.121. de 3 de setembro 1lt' 19~0. abrir
ac• ~Jini~tP·Í·ío da Justiça e Negol'ios lnter.íore~. o t'l'l'ditu r:-<pr•cial dP tJ'f'S cuntos rlitocentos e quinz(l mil rt"is r;) ::·Or)$ ·. para
attPndPJ'. nn 19'24, ás despezas com a rctucat;fiu ., insl r'tH'I:ãP
tios l'illw:-; lllPllOl'PS do Dr. Asl.olphn nutra, f'X~Pl'f':·ddf~ 1 ll.fl da
Canranl dus llppularlos, de a('Ctkdn conr o disposto nu ar1. l"
do t·c•ft'ridn decreto legislativo.
1li11 dP .Jnneiro. 17 d1• abril dt' 19:!0,

dellcia e :ri·' da Repnblica.

lOí" da lnd~'l"'n

:\.R'fHVIt DA SllXA I~EIIS.\HDES.

A.{{onso Peww

./1111iuJ' .

.4 brfo ao JJ inisfr:ri,, da Justir;a e Xeyocios Intl'J'iOJ;es o credito
e~perial de :.f :J!J6.~77.t. pw·a. occmTN ao paaum.entv da
pensrlo que com1wte ao guarda ci1Jil. CoJ'nP.lio Som·es dr>
Jzet·edo, no periodo de -12 de mar~·o a :J.f c/(' d.ezwm.bJ'•J
de

t.('ifU ..

O Prcsidt•nf ~~ da Hepuhlica dus Estados üoidos do Brasil.
ouvido o Tribunal de Contas. nos termos do artig·o 9~
do regulamento approvado pelo decreio n. 1fi. 783. de 8 de
novP.nÜJro de 1.922. resolvi', usando da autorização eonstanh~
do deerdo legislativo n. 4. 896-;\, de 18 de df•zembJ•o de 1924.
abril' ao Ministerio da Jusfiça 1:~ ~egoeim:: Intr.rim·p:-; c• credito '-'spetial de um f'onto quinhentos P noventa e seis mil
sdPeeJJtos e setenla " quatro réis (1 :596$774)~ para occorl'Pl' ao pagament.o da pensão IJUP eompef e ao guarrfa ciYil
COl'HPiio HoarP~ dt~ AzerPdo. no periodo rk 12 d~'>. mar·cn a :lt
ti~Hdo

.f!,. dezf'tHhro de 19?1:
Hin de .farH•iro. 17 fh~ ;~bril dt• 10?~. 1114" da [odPfH'lldt'llt'ia (' :~7" da HPpnhliea.
,\lt"PHCH liA

SILVA

HEH.:-.i:\IWJ<~H.

Affonso Penua Jun-ior.

t14
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DECilETO N. 16 .884 -1

DE

17

DE ABRIL DE

1925

Abre, ao l\linisterio da Justiça e Negocias Interiores. o ~:reflito
especial de I :.HO$, para pagamento da pensão devida ao
ouarda civil' de .2• classe Antonio José Fernandes Pilho.
c relativa ao anno de 4923

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
teutlo ouvido o Tribunal de Contas, nos termo~ do arl. 93
do regulamento approvado pelo decreto n. 15. 78:i, de H do
novembro de 19·22, resolve, usando da autorizacão •·onsf_ante do art. io do decreto legislativo n. 4.R73, de 12 do
nt•vembro de i 924, abrir ao Ministerio da .Justiça e Negocias
Interiores, o credito especial de um conto quatrocentos e quarenta mil réis (1 :440$), para pagamento da pensão devida
ao guarda civil de 2• classe Antonio José Fernandes Filho,
e relativa ao anno de i 923.
Rio de Janeiro, 17 de abril de i925, iO·í
dencia e 37° da Republica.

0

da Indepen-

ARTHUR DA SILVA BERN.\H.DE8.

Affonso Penna .runiiJr.

DECHETO N. 1tL8R5 -

nE

17 OE Atmn.

DI~ 19.25

Al1re, fW Ministm·1~o da Justiça e Neyocio8 Interiores, o r·ff.•tlito
especial de 553$548, para pnlfamento de fJen.ttão u Laura
(;Mnes N(lrJttci?·a, vinva do uuarda civil Manoel Juaquim
N orJtteira

O Pr·es:denl e da Hepuhlica doi-; Estado~ ~Tnido:5 do Hl'a.;il,
lendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos rio c_-tt·t. 93
do t•cgulamenlo' approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 de novernbrc de Hl22, resolve, usando da autorização eonsfanlP do
decreto Jegi.slativo n. 4. 898, de 28 de dezembro de 1924, abrir,
ao Mini~tcrio da Justiça e Negocios Interiores, o credito e~
rwcial de quinhentos e rincoenla e tres mil quinhentos c
qum·enta r, .oito r~is t553$548), pari;\ J~agamento a Lat~ra Gomes Nogueira, vluva do guarda CIVIl Manoel .Joaqmm NoA·ueira, da pensão correspondente ao período de i 3 de agosto
de 1919 a 3i de dezembro do mesmo anno, pensã.o que, por
lei, foi concedido ao referido guarda.
Rio de JaneiroJ 17 de abril de i925, 104° da Imlevcndcncia e 37° da Republica.
AR'rHUR DA ,SILVA HtmN.\Jums.

Affonso Pcnua .ltwiol'.

DECRETO N. 16.886-

DE

17

DE ABIUL DE

1925

PubUca r.t adltesão do Uruguay á Convenção Internacional da
A1'mas e Aluniçúes

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Hmsil
faz publica a adhesão da Republica Oriental du Uruguay li
Convenção Internacional relativa ao eommercio de armas o
munições, assignada em Saint-Germain-en-Laye, a 1 O de Hetembro de 19Hl, conforme communicou au Ministeriu das Helações Exterion~s a Embaixada do Brasil em Paris, em Officio
n. 28, de 10 de fevereiro· ultimo, do qual uma ctpia acouipanha o vresente decreto.
Uio de Janeiro, 17 de abril_de 1925, 104° da. Iudepen~encia e 37° da Republica.
ART;HUR DA SII...VA BERNARDES.

José Feli:c Alves Pacheco.

'Cópia- N. P. n. 28 - Embaixada dos Estados Unidos
do Brasil- Paris, 19 de fevereiro de 1925.
Indice: Convenção Internacional de Armas e MnnicõeR.
Senhor Ministro :
Tenho a honra de enviar a VQssa Excellenci:l uma eúpia,
fornecida pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros de França,
da Acta de Adhesão do Uruguay á Convencão Internacional de
Armas e Munições, e 10 de -setembro de 1919.
Aproveito o ensejo, Senhor Ministro, ·para reiterar a Vossa
Excellencia os protestos da minha respeitosa consideracão. L. ltl. de Souza Dantas.
A Sua Excellencia o Senhor Doutor Felix Pacheco, M inistro de Estado das Relações Exteriores.

DECRE'ro N. 16.887

-o~

17

m~ ABRIL nE

1n2rí

Promulga o '1'1•atado pa1'a a Solução Judicial de Uontroversias
enh·c o Brasil e a Su.issa, de 23 de junho de .f 92f.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'asil,
havew.lo .'ianecionado pelo decreto n. 4. 882, de 22 de novembro de f924, a resolução do Congresso Nacional que approvou
o Tratado para a Solução Judicial de Controversias entre o
Brasil n a Rnissa assignado no Rio de Janeiro a 23 de junhq
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de 1924; e tendo sido trocados os respectivos instrumentos de
1·atifieação,. nesta cidade. aos 7 dias de abril de 19'2rí =
Decreta. que o mesmo 'l,ratado, appenso por cópia ao presenLr deereto. s1~.ia exf'entado e euui.prhlo tão ficlmenfn eomo
nelle se contém.
\Rio df~ Janeiro, 17 de ab1·il de 1925, 10í 0 da Tndep<mdencía e 37° da Republica.
AR'l'HUR DA SILVA BEnNAHDES.

José FeUx Alves Pacheco.

'ft•ntado 11ara a solução judicial de controversias
entre o Brasil e a Suissa
Tratado relativo á solução
judicial das controversias
que venham a surgir entre
a Republica dos Estados
Unidos do Brasil e a Confederação Suissa

Traité relatif au ràglement
judiciaire des différends qui
viendraient à s'éléver entre
la République des EtatsUnis du Brésil et la Conféderation Suisse

·O Presidlenf e da Republica
dos Est\Ldos Unidos do Brasil

LP Président. de la République des Ef.at.s-Unis du Brésil
e1 le Conseil Fédéral Suisse
animés du désir de resserrer
toujours plus les liens de
bonne amitié qui unissent les
deux pays et de résoudre, autant que vossible, par la voie
judiciaire le.s différends qui
viendraient. à. s'élever entre
les Etats-Unis du Brésil et la
Conféd('.ration Suisse, ont résolu de conclure à cet effet un
traité et ont désigilé leurs Plénipotentiaires, savoir:
Le Président d'e la République des Etats-Unis du Brésil,
Monsieur José Felix Alves
Pacheco, Ministre d'Etat des
Rclations Extérieures.
Le Conseil Fédéral Suisse,
l\fonsieur Albert Gertseh, Envoyé Extraordinaire e1. Minisl.t'e Plénipotentiare de la
Confédération Suisse aux Etafs-Línis du Brésil.
Lesquels, a\prés s'être fait
connaitre leurs pleins pouvoirs, reronnus en bonne et

e o Conselho Federàl Suisso;
animados do desejo de fortalecer, cada vez mais, os laços
de bôa amizade existentes en1I·e os dois paizes, resolveram
cdebrar um Tratado para a
solução das controversias que
se possam suscitar, no futuro,
entre os Estados Unidos do
Brasil e a Confederação Suissa, e para esse fim nomearam
seus Plenipotenciarios, a saber;
O Presidente da Republica
dos Estados Unidos do Brasil
o Senhor .T osé Felix Alves
Pacheco, Ministro de Estado
das Relações Exteriores,
·O Conselho Federal Suisso
o Senhor Alberto Gertsch,
Enviado Extraooo'inario e Ministro
Plenipot.enciario
da
Confederação Suissa nos Est.adQB Unidos do. Brasil.
Os quaes, depois de se haYerem communicado os seus
plenos poderes, achados em
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bOa e devida forma, convieram nos artigos seguintes:

due forme. sont oonvenus des
dispositioris suivantes:

Artigo I

Artiele I

Les Hauts Pa.trties cont.raAs Altas Partes Contractanfes obrigam-se a submetter á ctantes s'engagent à soumetGôrte Permanente d'e Justiça t.re à la Cour Permanente de
Intf't·nacional as controversias ~rust.ice Internationale les d'ifque surgirem entre ellas e que féremls que s'éléveraient entre
não tenham sido resolvidas elles ot. n'auraient pu être repm· via diplomatica ou por solus par la voie diplomatioutro ·qualquer meio de oon- que ou par tout autre moyen
. ciliação, contanto que taes de eonciliation, à la oondition,
éontrovcrsias · não versem so- f outefois, qu'il ne portent pas
hl'e questões que affeotem sm· des quesf íons qui affepreceitos constitucionaes de ct.ent des príncipes constituum ou outro dos Es-tados Con- tionels de l'un ou l'autre des
Btats eontractants.
tractantes.

Artigo TI

Article H

Les questions qui on déjà
fait l'objet d'acoords définitifs
nit.ivos entre as duas Partes entTe les deux Parties ne peunão poderão dar causa a re- vent donner· lieu à recours à
curso pa·ra a Côrte Permanen- da Cour Permanente de Justite de .Justiça Internacional, a ce Internationale, à moins que
menos que a controversia seja le différend ne porte sur l'iasobre a inter.pretação ou exe- terprétation ou l'exécution de
cução dos mesmos accordos.
ces mêmes accords.
:\R questões que já tenham
sido ohjecto de accordos defi-

Artigo IH

Artiole III

· Em cada caso occorrente as
AltaR Partes Contractantes assignarão um ·compromisso ec;zpecial determinando claramente o objecto da controversia, as competencias particulares que _poderiam ser devolvidas á Côrte, assim como
todas as outras condições
combinadas entJ·e ellas.
O com promi·sso será estabelecido })OI' troca ·de notas
entre os Governos das Altas
Partes Contractant.es.
O compromisso será interpretado em todos os pontos
pela Côrte Permanente de
.Tustiça Internacional.
Se nos seis mezes que seguirem á notificação de um
pro,jecto
de
oompromisso
aprP-;entado por uma das Partes. as Alf as Partes Contractautes não conseguirem en--

. Daus chaque cas particulier. les Hautes Parties contractantes signeront un oompromis spécial déterminant.
nettement. l'objet du différend, Ies compétences partieulieres qui pourraient être
dévolues à la Cour, ainsi que
foufPs aut.res conditions arrêt.t~es ent.re elles.
Le compromis est étahli par
,jchange de notes entre les
GouvernPments des Hautes
Part ies cont.racf.antes.
,
Il est interprété en tous
points par la Cour Permanente rfe Justice Internationale .

Leie de 1926 - Vol. Il

-

- --

Si, dans · les six mois qui
suivent la not.ification d'un
projet de compromis par l'une
des Parties, les Hautea .Parties
contractantes ne parviennent
pas ., s'entelldre sur les dia~~

tender-se sobre as medidas a positions à prendre, chacune
tomar, qualquer dellas :Pode~ d'entre elles peut saisir la
rá submelter a questao á Cour de Just.ice InLernationaCôrte de Justiça Internacio- le par voie de simi>le requêt.e,
ual, por meio de simples re- conformément à l'arLicle 40
querimento, de· accordo com o de son Statut.
àrtbr;o 40 aos seus Estatutos~,
Artigo IV

Article IV

As i\.llas l)artcs t:unlracla11Lcs Hautcs Parl.ies contra~
tes obrig{l1~1-se a observar e ctantes s'engagent à. observar
c.umprir lealmente a sentenc;&\ · et à ex~cuter loyalement l'arprofQrida. pela COrte Perma- r~t rendu par la Cour Permane:n,te de Ju~ttça Internacio- pente de 'Justice Internatio·nal,
nale.
As Altas Partes Contraetan- - ~ll~f$ s'abstiendront, durant
Les abster'"se-ão durante o le cours de la procédure jucurso do processo judiciario dicHaire, de toute mesure poude qualqq~r Qledida que pos- van~ B:V9\r UIW réperCUSSiOil
sa ter repercussão que preju- préJUdlCiable SUT l'exécution
d\qu~ il ex(3cução d~ S®tenea (i~ l'Arrêt à rendre par la
a f&r proferida :pela Oól"te de Cour de Justice.
Ju~tíc.. ..
J\.rtiiQ

v

Article V

• As difficuldade$ Q\le po.sam surgir Pl\ e~eçqo~ da
sentença serã~ r~olvldas pela
COrte Permanente de Justica
Internaciqnal.
Neste caso, qualquer das
:P~:rt~s poderá. ~ubmet4er
a
~est~ á corte de Justioa POr
m~io de simples requerimento.

Les difficultés auxquelles
peut donner Ueu l'exécution
de l 'arrêt seront tranchées par
la Cour Permanente de Justicc
Internation,le.
Dans ce cas, chacune des
-Part ies l?~ut ~aisir Ia C:our de
Jp.st1.c~ du différend par voie
4e SJmple requête.

Artigo VI

Article VI

Cada uma das Partes pagará
despezas que fizer no processo.
~•

qp.aque Partie supporte ses
de procédure.

~propre~ frais

Artigo VII

Article VII

O presente Tratado snrá 1·a
tificado. Os instrumentos de
r~t.ifiCflCãP serão trocados no
Rw de Janeiro no mais breve
·prazo possível.
O Tratado vigorará por dez
BllDOs, a contar da troca das
I'atificaç.ões. Se não for denunciado seis mezes antes da
f)XJ)iraçiio deste prazo, continuará em vigor durante novo

:Le présent traUé sera ratifié. Les instruments de la
r;;~.tif\çatjon en seront échangé1,s à Rio de Janeiro dans lc
p us bref délai possible.
Le traité est conclu pour Ia
rlurée de dix ans à compter cte
l'~change
des ratificátions.
S ti n'est
pas dérwncé ~jx mois
1
avant l expiration de ce délai
il demeure en vigueur pour.

período de dez annos e assim une nouvelle période de dix
successiv$mente.
ans et ainsi da suite.
:Ên foi de quoi, les PlénipoEm fé do que os Plenipoteneiarios acima nomeados assi- tentiaires ci-dcssus nomrnés
gnaram o prcsent8 Tt1atado em ont signé le présent traitf) Cll
dois exemplares, eada um nas deu:~ exemplaires, ehacun eu
linguas portuguaza e franoe ... lllJliUes portugaise et franza. appond'o nelles os respe- çaise, et y ont apposé leurs
ctivos scllos.
·sceaux.
11';\it en doulJ!e exemplaire,
li'ei to, em dllplica.tA, ll4L ct ...
R.io df) .J~neirQ. ».()s . à ,llio de Janeiro, le vingL~
vinte t: Ires dias d~ Junho (je t.rois Juin i9.24. (Ass.) Jos61924. (4ss.) JQs~ Feli:~: A.lv,s .Felix Alves Pacheco.
(Ass.)
Pacheco. (Ass.) Albert Ger- Albert Gertsch.
tsck.
ch~(fe dfJ

DECRiiJ'llO N. 16.888

~DE

17

DE .ABRIL DE

1925

Crêa um Consulado honorar·io em Katowicc
do~ Estados Unidos do Bt•asil,
da autorização concedida pelo art. 4°, lettra a do decrcL•J n. 11. 058, de 11 de fevereiro de 1920, decr·eta:
'At't1g-o unico. Fica creado um consulado hononu·io em
Katowicc na Polonia, revogadas as disposições em contrario.
Hh• de .Janeiro, 17 de abril de 1925, 1 O-to da Ind••pcnden.
eia e ~~r da Hepublica.

n Presidente da Republica

u~andn

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

tU'(flflo de sitú' ~m todo o, territorio do Estado
de SIJo Paulo, no dia j5 do corrente mez

Swt}Jemle o

O l're:-liuenl c da Repüblira

J't~!'!olvt· Sll:!{.Hmder o

dCJ~

Ji.:Slados Unidos do

Bra~H

estado de 11il i o em todo o t.er'I'itol'io diJ
Eslttdo de S. Paulo, nu diit 2'5 dó corrente mez. data em
que ahi se realizarão as t'leiçõe~ var·a renovação da Carnar~
l'í'lfadunl e do ter~o du Senado.
Hio de .Janeir·o, ?O dc abril de
uenc ia c ~7 4 da Republiea.

1U~5.

104° da Indepen-

AnTHUR 0.-\ SILVA BERNARDE!:-S.

Affonso Penna Junim·.

180

AO'OOS DO POOD BXBOUTIVO

DRORl•iTO N. 16.~90 -

DE

22 DE ABRU. DE i925

Proroya o estado de sitio no Distr·icto Federal e nos Estados
do Amazonas, Pm•á, ..Sergipe, Bahia, Rio d.e Janeiro, São
Paulo, Matto Grosso, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande
do Sul
O Presidente rla Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Gon8iderando que pe[·duram os motivos que determinaram
a decretação do estado de sitio, providencia que permit.t.e ao
Governo tomar em consideração, como tem feito, as medidas
lll'ecs~arias á manutenção da ordem e segurança publica:
nesolve. no uso da attribuição que lhe confere o art ig·o 18, n. 15, da Constituição Federal, prorogar até 31 d<:>,
dnzemln·o do cut·rente anno o estado de sitio que vigora,
f:m virtude dos decretos ns. 16.755 e 16.767, de 1 e 2 de
Janeiro. e 16.816, de 2:l de fevereiro ultimos, nos territorios
do Dist.ricto Federal e dos Estados do Amazonas, Pará, Serg·ipe, Bahia. Rio de .Janeiro, São Paulo, Matto Grosso, Paraná,
t;anta Cathariua e Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1925, 104" da lndependencia e 37" (la Republica.
ARTHVR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRJijTO N. 16 . 8!)1 ---

DE

29

DE ABRIL DE

19 2fí

Suspende o estado de sitio em todo o ter1•itorio do Pará nos
dias f e 2 de maio proximo
. O Presidente da I}epublica dos Estados Unidos do Brasil,

rf>s.olvf~ suspender em todo o territorio do Estado do Pará.

no::: dias um e dons do proximo rnez dt' maio, o estado ue
prorogado pelo decreto n. 16. 890. de . 22 do eorrente
~atas. em que alli se realizarão as eleições para senadm:
l t)deral e deputados estaduaes. respectivamente.
•
8It 10

~io de Janeiro, 29 de abril de 1925. HH
liencm e 37o da Republica.

0

da Indepen-

AR'l'HUH. DA SILVA BEH.NAH.VE!::l.

Affonso Pf>nnn Junin1·.
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JJECRETO
JpJ))'OiiU

~~.

w. 8H2

~o uE .\Btur. n1~

-- o E

1!1:!:-í

os m od ificaçõcs feitas nos estai 11 tus tln f..',uttponll ;,,

I nl•·i'IIO.f'Íonol de Scant•os,

t'UIIl

s1;de

1/f's/11

Cupilfll

O Presidente tla H.epublica dos E:3lados Unido~ do Bnu;il.
ao que rc·qttereu a Companhia lntPrnaeiunal dl' S•·gul'O.:.;, l'tllll sr'·d•~ nesta Capital. resolvi' appl'H\ ar· a:-; rnodifica~:ões J'1~ilas nos seus t•;.;latuto~ p.-~Ja ass('llJlJlra gp1·al t•xt.l'ant'din:u·ia. rcalizhda et11 :!H de Jen·rcir·o do conc.ntP anno. I'Onl'oJ'fliP
t1 rP.;.;{wctiva al't.a qttl' a estn acompanha. l'llHLinuandn a r·ompnnhia su.iC'ita :ís lPis eu1 Yig'Ol', ou que vierPm a vignrae. soht•t• a-;
OJH't'a(:ÜL'~ de :-;egut·os e I'l'Segtu·os mal'it i mns P f PJ'I'«'sfrf>R.
atlí~ndt>nrlo

Hin de .Taneiro. :30 de abril de 1925, Hno da IndPJWildPncia
r 31" Lia H.epttblira.
(\Irrnr:tt

DA

SJLY:\

HEH:\':\IWES.

Annibal Freire da Pons,.ea.

DF:CRE.TO N. W.89:1 ·-~- DE 5 UE :\1.\IO DE 1H25

A 'JIJH'III'O n projecto e o orçamento, ua hnprwtanr:io de
.'Jt :872$862 (tJ•inta e urn contos oitoCPntos e s~·knta e do1u;
mil oitocentos e sessenta e dou.s réis) pm·n as o·bms de
abwdf'f'inwnto de aqna no kilonidro 60,619 Nm·tc dn linha
11 o ,.m.,;_z .:J'IIrJ, nu.
( • PrPsidPntt· da 11l:epubliea dos E1üados Unidos dn Bl'asil,

at.tPJu.tcndo ao que requereu a Companhia ERt rada dP Fcrru
São Paulo-Hio Gmnde e de accôrdo com as infonnações pres-

tadas pela JnspPetoria Federal das E~t.radas em ot'ficio nu:l F) ·s, dr ~n dt• m1arço findo. dPcref a:
.\I' L Lo Fieam apprm ados, de conform idadP ('fllll o;-; documenl os qtu' C<)m este baixam. rubricados rwlo dit•,.efur g-Pral
dt• ExpediPnfe da ~f'eretaria (if' Estado dn :\linistr-r·io da Viaç-ão
e Ubms Publír,as, o projeeto f~ o orçammlto, 11a impnl'taiH~ia de
:H :8i2~H{):.? (lrinta e um c~onf.os oito<~entns e· setenta ,. deus
mi~ oitcwPnf o~ r sesspnla e dons réis). para a~ obras do aha'i·111PI·n

if'ennenlo rlt~ agua no kilonwfrn ôOJH 9 Nn!'f.t~ da 1i nlta lt a t·arí;Fr·uguay. dt> qw• ~ c,onces~ic•naria a reqw·rPnte.
:\d. :!." As d•·~pPzas t'PaluLPulr dft~etuad:is, -ai•;· o rnaxirno
dn ort;allll'lllo m·a appr·oyadn. serão. dPpnis dt• apt!I'adas c·nt
tomada dt• cnttfas regular·, h•vadas a t:·unta da;-; taxa~ addit~it;
IIfi~'S a'""~ 'il' r·t>f,.r·t• a pot'tarja df' :!1 di' janPi1''' dl' l\l:!l.
Al'f. :L" Para a t't:nelusãn da<:; obras f'iea mar·1·adn '' pntzo

dP :.~ : h·Ps

rtlt~zPs, a

•·nntar da data

r_•ru qw· a t't'tJllf'l'f'IJit• l't'.

t't'hf'l' 1111! ifit•af:ãtl do JIT'I.'Sl'Itle dP('.J'f'IO.

Hio de .Janeiro, 5 de maio de 19?5. 101° da JndPJH'IIdt-lllt~ia

e ~\/'' da fl P lHl b I i c a.

AHTHl'H

DA 8JLV,\

HERNAHJ>ES.

Prancisco Sá.
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DECRETO N. 16.894 ---

EXEctrriVô
DE

5

DE MAIO DE

1925

A fJprova o p1·ojecto e o orçamento, na importancia de
22:650.~973 (vinte e dous conto.ç seiscentos e cincoenta mit
noveccnto:~ e setenta e tres 1·éis), para as obras de abasterimcnto ri~ aqua no·ldlometro 6,250 norte da linha ItararéUrnguoy

O Prr~id('nf.r da Republira dos Estados Unidos do Brasil,
nltendr.ndo ao que t·cqnerC"tt a Companhia Estrada de F'erro
São Paulo-Rio Grande ,e de accôrdo com as informações prestadas pela InsrH•cforü:. Federal das Estradas em officio numero· 313/R. de 31 de março findo. decreta:
Art. Ln l•'ieam appro,·ados, de conformidade com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral
dB expedientr. da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação
e Obras Publicas. o projecto e o orçamento, na i·mportancia
de 22:650$973 (vinte e dous contos seiscentos e cincoenta mil
novecentos e setenta e tres réis), para as obras de abastecimento de agua no kilometro 6,250 norte da linha ItararéUruguay, de que é concessionaria a requerente.
Art. 2.0 As despezas realmente cffrotuadas, até o maximo
do orçamento oTa approvado, · serão, depois de apuradas em
tomada de contas regular, levadas a conta. das taxas oodicionaes a que se refere a portaria de 2t d9 janeiro de 192f.
Art.. 3.9 l>ara conclusJo das obPas fica maroado o prazo
de S (tres) mezes, a contar da dáta em que a requerente receber notificação do pres·mlte d-ecreto.
,
Rio de Janeiro, 5 de maio de !925, 104° da Independencia e
97 11 da 1\epublica.
.
ARTHUR i>A

v•

su.

BERNARDES,

Francisco SQ,.

DECRETO N. 16.895 -

DE

5

DE .MAIO DE

1925

Appro1Ja o traçadr.1 w·bano do terrapf,eno oeste da cidade do Rio
G1•andc, 1~0 Estado do Rio Grande do Sul, para o arrendamento, aforamento ou venda 4os. terrenos desnecessario.,
ás installações do por:to da mesma cidade
O Présidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
at.f rndPn1io ao que solicitou o governo do Estado do Rio Grande
do Rnl. de accôrdo com a clausula XIII. alinea b, do contracto
de 29 de setembro de 1919, que tr11nsferiu áquelle Estado os
cnnlracfos rf'lativos á barra e porto do Rio Grande, na fórma
dn df'('J'f'fn n. 1iL 691. de 9 de julho do mesmo anno, e tendo
Pm viRfn a~ informaoões prestadas pela Inspectoria FederaL
ti.• Pnr·f os. fi i os e Ca,naes, decreta:
Arf igo unico. Fica aP,I!rQvado, de accôrdo com. os documcnfog que com este baiXam. rubricados pelo director geral
de exyH:odiPnf~ da Recretaria de Estado dos Negocios da Viat;ão
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e ()br8.~ PubliÕas, o projecto apresentado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, do traçado urbano do teiTapleno
oéste da cidade do Ri\:> Grande, par~ o arrendamento, aforamento oq venda dos tCTrenos desnecessarios ás installações do
re~~êóUVtl port.o, ria fórma da alinea b da clausula XIII do
contraot('; autorizado pelo deoreto n. 13. 69i, de 9 de .julho de
1919, feitas a. tnótlificaoão, proposta pala Intendencia Muni..
cipal do Rio Grande na localização da praça indicada na planta
geral ~ob n. XXVII e as alterações dahi decorrentes, afim de
Pvit.ar dNmpropriações.
Ria de Janeiro, 5 de maio de 1925, 104• d~t Independencia
e 37° da Republica.
AR'l'HUR DA SILVA BERNARDBS.

Franci&co Sd.

alguma& clausulas do contracto '!elehradn ~nm. o
Eltodo de Santa Catharfna, pa'l'a a construcção da.fl obra.'
dp melhorame~to da b1rrcr e pnrtf' rle .~ r.-ronds··o do Snl

~9ubatitue

O Presidente da Republica dos Estado~ Unido~ dn !1ragil.
attendendo ao que solicitou b Governo dtJ Estado dt' Santa
Catharina e de accôrdo com o disposto no art. ? f! seu paragrapho unico, do decreto 1t'gislatlvo n. 'L 900. dP :H fie ·dezembro de 1924, decreta:
Artigo unico. As clausulas VIII. XVII, XVIII e XXXI do
COI\tracto celebrado com o E~1~do de S~mtil CQtharinn. para
COOSti'QCÇii,O das Obras de melhorameptp da barra A r'nrt,() fl·e
S. Francisco do Sul. P-m virtude do· df'lePrt.n h. 1!). 7ri~ dt\ 26
de outubro de 1922. fieam substituidas pelas olausüli\~ que,
sob a mesma numeracão, com este. baixam, accreseentandose ao referido rontracto mais uma clausula ~oh (l n11rrwro
XXXV. a~signadas 1ocfns pe1n Ministro dr E~tado da Viação
f' Obras Publicas.
0

Rio de Janeiro, 5 de maio de f925, 10.4° da Indepene 37° da Repub1ica.

d~nr.ia

ARTHUR DA SILVA BERNc\P.DE~.

Francisco Sá.
Clausulas a que se refere o decreto n. !6.896, de 5 de maio de

{925

m:msu la VIU
As obras d0 eonstrucçã.o· serão iniüiadas a.L~ dous anno~
(lepoi.s da appr·nvac;ão 1p•e.Io Tribunal dP JGontas fln novo con1r·:-~do. dPvendo ~r·r· rPalizadn~ dr prt:'frrrncia n.;; ohras qnn
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per·mittam immediata ~xploração commeo.t'úial do porf.,,, a
qual deverá ser inaugurada dentro do .prazo de t;res :(3,)
a.nnos depois de iniciado o serviço de construccão, Je modo a
permittir a realizacão, com o proprio rendimento do porto,
dos planos organizados pela Inspectoria de Portos. Rios e Canaes, approvados p·elo dooreto n. 1'5. ·202, de 28 de dezembro
de 19.21 e descriptos na elausula 11 das qtie babaram oorn
o dooreto n. 115.753, de 26 de outubro de ~9.22.
Clausula XVII
As taxa ..; app~:ovadas serão revistas de cinco en cinco
ficando ~ujeil.as á reducção, quando os lucros liquido&
excederem de t2 ~ (doze por cento) do capital empregado
11as ·obra~.. c· de aceôrdo eom o estabelecido na clau~:;ula se··
guinte.
anuo~.

Clausula XV lU
O produdo do imposto de 2 %, ouro. será considerado
renda ordinaria do poflto e a sua arrooadação em proveito do
~fado arvendat.ario ferá log·ar d.e.sde que as obras sejam ini-oiadas, c-e.ss8Jndo ella si as obras forem interrompidas p()I'
~ais de seis mezes ·e emquant>O durar essa interrupcão.

Clausula XXXI

as obras trinta
annos após o inicio da exploracão· do porto.
O preeo do resgate ~será fixado de modo que, reduzido a
apoli~ da divida publica, produza uma renda equivalente
a 10 o/o do capital effe:ctivamente empregado nas obras, com
u desconto· da importancia que porventura tenha sido amorl.izada, comtanto. que essa impcl'lancia não ultrapasse a me.
1a de do dito capital~ de modo qtie 1 resgatadas as obras. o Estado receba pelo menos metade do capital despendido a titulo de luero!-1 cessantes.
O Governo Federal só poderá resgatar

·(30)

·Clausula XXXV
O Estado conc.!ssiGnario teri o direito de fazer construir
na zona do porto armazen~ frigfJrifil'os, go!and('l do~ favores
!ei.
·

concedido~ ~rn

Rio de Janeiro ;} de maio de 1925. --

Ft·mlcisc~; Sá.

ACTOS DO PODER EXEQ{.!TIVO
f)"(i}QH~'I'O ~.

iõ.ROi -DE 5 DE MATO DE l92·5

App1•ova n projecto e. orçamento na import1f1,ncia de réis
2. 100 : 000$00{)' (d01u1 mil e quatrocentos contos de réis).
J)((l'et dra(/rrtJP'nl do canal de
'l'imwpolis.

arre:>~so

Norte ao porto de F'lo-

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tE'ndo em vista as razões apresentada~a pela Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, em offieio n. 3.278, de t3 de
novembro de 1924, sobre a necessidade de melhorar as eondit.;ões de um dos canaes de accesso ao pofito de Florianopolis.
,. decreta:
Artigo unico . .Ficam approvados, de accôrdo com os <locument.os que com este baixam, rubricados· pelo director t;eral
de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Pnblieas. o projecto e orcam~nt.o, na importancia de dous mil e
quatrocentos contos de réis (2. 400 :000$000), para dragagem do
<'a na! d0 accesso Nnrt e ao porto de Florianopolis.
Rio de .Tam~iro. 5 de maio de 1926, 104° da Tndependeneia
3i da Republica.

e

0

.ARTHUR

DA

SILVA BERNAR.DES.

Francisco Sá.

DEORETO N. 1ô. 898 -

DE

5

DE M.\IO DE

1925

. Pro1'oga, por dous m.ezes o prazo (i:JJado pelo decreto n. 16.546,
de 13 de agosto de 1924, para a conclusão das obras necessarias pm·a transformqr em estação o posto telegraphico
de Poço P·reto, no lnn. 424 ·da linha de S. F1•ancisco, da Estrada rle Ferro S. Pa.nlo-Rio Grande

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a · Companhia Estrada de Ferro·
S. Paulo-Rio. Grande e tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria •Federal das Estradas, em officio n. 380/S,
rJ(• 22 de abril findo, decreta:
Artigo uni co . Fica prorogado por dous mezes o prazo fixado pPlo art.. 3o do decreto n. 16.546, de 13 de agosto de 1924
para :...a conclusão das ob:r:as necessarias para transformar e~
estacao o posto telegraphico de «Poço ·Preto:. situado no kilometro 424 .d.a linha de São. Francisco, de qu~ é concessionaria
a Companma ·Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande.
Hio de •Janeiro. 5 de maio de 1925, 104° da Independencia

e 37" ria Republica.

ARTHUR DA SILVA BERNAl'mES.

F1·ancisco Sá.
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DECRETO N. 16.899

-DE

5

DE MAIO DE

'A.'f'r}roua o orçu:numtn, na itnpnrtn:ncia dP.

1925'

582:7/H$168,
{t'1To,

at.~Qtii!fiçí!o ~ a.~.vmta.mf'nf(J f/o.~ 1H'tmcha.fl de
"Lan~sen", co1n H metros dP. comprimento,

para
tupo

})ará a montagem da ponte .ftobre o rio Parnahuba, e manda glosar,.
no o't'çamento approvado pelo deCf'eto n. 15.937, de 24 de
Janeiro de U•2.'l, n impol'tmwia cot"t'~Npom.tente á.11 11ran~
:tftu do· mt8'11W typô. com nove mttros de com))rimento.
jnlgadaa im'11.ff~cientes

O Presidente da Republica dos Estados. Unidos do Bra8il,
MLendendo. em parte, ao que requereu a "Companhia Geral
de Melhoramentos no Maranhão". cont.raotante da construoçio
dQI obt·a• necetsarto.s para ligaoão, em Therezina, das linha9
f~rraas que· entronea.m com a Estrada de Ferro São Luiz a
'fl!ereaiua, na forma do decreto n . 14 • 823, de 24 de maio de
1921; e tendo llfll visto. Jll! informações prestadas pela Inspecl oria Federal das Estradas, decreta:
Artigo uni co. Fica approvado o orçamento que com este
baixa, rubricado pelo dirertor. geral de expediente, da Secretaria de Esl ado dos l'iegocios da Viação' e Obras Publicas, na
importancia de 582 :75'1$168. organizado pela Inspectoria Fe-deral daA Eslrada~ em aubstttuição ao apresentado pela ''Companhia Gerai de Melhoramentos no Maranhão", para acquisição e assentamento das pr.anchaa de ferro, typo "Larssen",
com 11 metro~ de compr1mento, para montagem da ponte sohre o rio Parnahyba, cujo projeoto foi approvadQ pelo decreto n. 15.ü37, de 24 de janeiro de 1923.
Paragrapho uni co. No prçamento da montagem da ponte
sobre o rio Pat·pahyba. approvado ~alo decreto n. 15 . .937, de
24 d~ janeiro f1•~ HJ23. deverá ser. glosada a importancia de
339 !886,.\0Q, oor-rt'spo:Q.deq~ ás Pf~:pohas de ferro, typ() "Larssen", com nove nietro~ de oo:nipfllmeu.to, previstas naquelle
orçamento, mas ora julgadas in~ufficientes, á. vista dos novos
es;J IIIÍO~ nrocedidps no Joc~l.
Rio de. Janeiro, 3 de mnfo rll' t925, 1Q4° da Independon:_,
Glft e

37~ d~ ~epublioa

ARTiflH\ ll;\- SILYA

:BERN:\f.DEB.

Frp.ncisco Sd.

Apprm·~

n projecto e respecti110 orçamento, na importancia
tle !J1 :997$3[)6, para a construcção de uma estação, armazem. e depenf/enciaR, no lrilnmetro !j68 da linha tlt~ Cafnltío.
dfl Com}wnhitl Moayana de h'~t1·arlas ,,. F'rr1·o

O Pr·P..;;idente dn Republica dos Estados Unidos du Br·a.sil,
nUümlendo ao qu(• requerrn n Companhia l\foF;;\'ana dP 'F."l-~
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tradas de Ferro e de acoôrdo com as informacões prestadas
pela Jnspectoria Federal das Estradas, decreta:
ArUgo uni co. Fieam approvados o projecto e oroamento
que com Pst~ baixa!n, r·uhricados pelo d.ir~ctor: geral d~ E_xpediente da Recretarm fie ERtado do MnusteriO <ia V1açao e
Obras 1't1bl ir·a:-;. em suhsl ituição aos que aeompanllaram n officio n. t 5. dP I O de .laiwiro uu corrente amw, uo refer·ido director geral á Inspeclorill Eederal das Estradas, para a construcçã.o rir uma esl ação, armazem, casas para portadores, telegrapho, cPt·ca, prolongamento <io actual d(~svio, etc .. no ki-Jonwtro fíti~ da linha de Catalão· (.Jaguara a Arag·uary\, da
Companhia Mog:vana de gstradas de Ferro.
§ 1. o :\ quanf.ia que fôr effectivamente despendida e apurada <'UJ J'('~mlar· tomada de cont.as, até ao max1mo do orçamento or·a approvado, na imporlancia <ie 91 :997$356 (noventa f> um c•onlos novecentos e novmlta e Ref.e mil tre~antos
c cincoenta e ~e i:-: J'{lis), será levado á eonfa de capital da ··~
:fet'ida linha.
§ 2. o Para a conclusão rias obras fica marcado o prazo de
8 (oitü) me?.e~. a contar da dala Pill qtH' a rf:'querente fôr notificada dest.e ~:h'creto.
Rio dA Janeiro, 5 de maio de 1925, 104° da Independencia e 37° rla Republtca.
t\RTJitJR J)A. SILVA BFJRNt\1\0ES.

Franci,fco

DECRETO N. 16.901 -

DE

5

84.

DE MAIO DE

1925

i1.1Jre ao 'Jfinisterio da Viação e Obras Publicas o credito especial lle /6.·120:490$400, para attender a despezas decorrentes da construcção de linhas terreas nos Estados da Bahia,
Sergipe e norte de Mi~JUU. .Geraes, de acctwdo com o cont?·a~tn tt que se refere o d(!creto n. /.f.068, de 19 de {evereirn
de 1920, mediante emissão de apolic-es
O Presidente da fl,epublica dos ~tados Urdd9$ do IHr~il,
usando da nutorfzacão constante do art. 14 da lei n. 4.9tH.
de 1.2 de janeiro ultimo, verba 24•, "15. T,éde B~hiana", e
tendo COilSUitqdo o Tribunal de Contas. na fórma do art. 9il
do Regulamento Geral de Contábilidade, reeolve:
·
Art. 1°. Fica aberto ao Ministerio da Viacão e Obras Publicas o credito especial de 16.120:490$400 (dezeseis mil cento
e yin~c contos, fll1~trocentos e llovent~ mil e quatrocen.tos réis).
destinado a attender á solução dos compromissos calculados
até o fim do anno proximo passado, relativos á construcção de
linhas ferre~s nos Estados da :Qahia, Sergipe e norte de Minas Geraes. de accôrdo com o contraeto a que se refere o decreto n. 14dl'68, de 19 de fevereiro de. ~ 92Q.
·
Art. 2'\ Fioa o Minlsterfo da Fazenda autorizado a emfttir
apolir.eg rla divida publica do valor nominal de f :000$000 (um
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conto de réis) cada uma e juro annual de 5 %, papel, eni quan...
tidade suffieiente para produzir a ~nencionada somma. .
Ri.o de Janeiro, 5 de maio de 1925, 104° da lndependeneia
e 3JO da RepnbJi.ca.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. i 6. 902 -

DE

5

DE MAIO DE

1925

A ln·e.. ao Jfinisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial d.e 176$666, pa1·a pagamento de accrescimo
de '~'encimentos ao bacharel Antonio Rodrigues Coelho

Junior, .iuiz federal na secção de Minas Geraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Hra<;il~
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do ar~ . 93 do
regulamento approvado pelo decreto n. 15.783. de 8 cte novembro de 1922, resolve, usando da autorização constante do
decreto legislativo n. 4. 909, de 7 de janeiro de 1925, abrir ao
!\1 inisteric da J1.1st1ça e Negocios Interiores o credito e-;pec!al de cento e setenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis
réis ( 176$666), para oooorrer ao pagamento do accrescimo de
~ %, concedido ao bacharel Antonio Rodrigues Codho Junior,
.iu iz federal na secção de Minas Geraes, sobre ôs respo.'divos
vencimentos, de 12 de novembro a 31 de dezembro de 1923.

Rio. de- J~neiro, 5 de maio de 1925, 104° da Indepenrtc·ncia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDE~.

Affonso Penna Junior.

I>EGRETO N. 16.903- OE 6 DE MAIO DE 1925

Abre. ao Ministerio da Guerr~ o credito

especial de réis

.188 :753$200,-destinOLto ao pagamento das vãntagens que

compe(em aós :sargentos reservistas do E:tercito, auziliares de escripta das juntas permanentes de alistamento
ruilitar nr:strr. Capzlol P. nos Estodo.r;:

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4. 891,
df: 26 de novembro de 192~ e tendo ouvido o Tribunal de Conta~. na forma das disposicões em vigor, resolve abrir, pelo
!'Vlinist.erio da Guerra, o credito especial de 188:753$200, destinado ao pagamento das. vantagens que competem aos sar..o
gentos reeerv.Jstas do ~ercito, auxiliare! de escripta das Jun ..

itt
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tas Permanentes de AlisLamento Militar nesta Capital · e Estados, de accordo com os avisos ns. l$6 e 68, de 7 de fevereiro e
8 de

mar~,;o

de 1924.

Hio de Janelro, 6 de maio de 1925, I 04" da lndependencia
e 37" da Hepublica.
ARTHUI\ DA ~lLVA BERNAHDES.

Fernando Setem.brino de Carvalho.

[)J~CHR'JY)

N . 1ô. 904 -

DE

14 DE MAIO DE 1925

Abre OI) Jlinis(erio da \liação e Obras Publicas o credito sttpplementaJ• de 5:520$, pa1'a, occOI'I'er ao pagamento das
úzspectores. dtt rêde teleyraphica t.Ulquirida ao Estado do
llio fh·ande do Sul. A'rthur Gabriel Godinho e Jfanoel
Caetano PerP.iro, nos me-:.es de ju,llw a dezembrc. de -1923

O P1·e~idente da HeiJublica dos EsLados Unidos do Brasil,
n:-;alÍdo da aulo1·iza«.;ão contida no decreto legislativo n. 4.901,
de 31 de dezembro de 1924 e tendo ouvido o Ministl'rio da
Fazenda t' o Trilmnal de Conl as, 11os termos do art. 93 do Regulamenl o Gl'ral de Cont.abilidade Publica resolve abrir ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito supplementat· de eineo eonLos quinhentos o vinte mil réis (5 :520$), para
pagamPJlf.o dF~ veneimentos dos inspect.ores da rêde telegraphica adquirida do Estado do Rio Grande do Sul, Arthur Gabriel Godinho e Manoel Caetano Pel'eira, nos mezes de julho
a deznmhro de 192:t
Rio de Jaueü·o, 14 de maio de
cia e :17° da Republica.

1925~

104" da

Indep~den

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Prancisco Sâ.

DEI~HETO ~.

16.905- DE t4

DE MAIO DF.

1925

Apprnvtl o lJro,iecto e r·espectivo orçamento, na importanda dtt
f00:7fi;)Si:)(;, pa,1·a a const1·ucção de urna estação, arMazem
e de]Jenden.cias, no kilornetro 774,022 da linha de ( 'otolõo.
tln. Cnmpauhin Jloavrma de Est1·arlas de Ferro

O PrP.sidente da Republica dos Estados Unidos do' Brasil,
ao que requereu a Companhia Mogyana de Estradas
de Feno n de accôrdo com as informações prestadas ~1ela Jnspeeforia .l<'ederal das Estradas, decr~ta:
Ar I igo uni co. Ficam approvados o projecto e orçamento
que com este baixam, rúbricados pelo director geral de ExperJienle da SecrPtaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras
Publicas, para a construccão de uma estação, armazem, duas

at t end(•ndo

casas para portadores, telegrapho, cercas e demais olwas ~Oll...
stantes do r~cferido orçamento, no kilometro 774,022 dd. hnha
d'~ Catamo (Jaguara a Araguary), da Companhia Mog·ya.na da
B::;tradas de Ferro.
~ 1." 8erá levada á conta de capital da mencionafld. linha
quantia que fôr effectivamer.te despendida e apurada om regular tomada de contas, até o maximo do orçamento ora apJn·ovado, ·na importanoia de 100:755$756 (cem contos setecentos e cincoen~a e cinco JUil setecentos e cincoenta e sei~ réis).,
~ ~i. o Pa1·a a conclusão das obras rica marcado o prazo de
1 O (dez) mezes, a contar da data em que se dér conhecimeut~
a requer·ei te do presente decreto.
Rio de Janeirp, 14 de maio de 1925, 104" Ja lndependencia
c 37° da Republioa.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES

Francisco Sá.
DEORTO N. 16.906 -

DE

14

DE MAIO DE

1925

App1'6Va 8 f)'f'ojecto e o orçamento, na ·importancia de 7'éi&
H :891$5:>9, para construcção de um desv·to de C1't~-Zantento.

posto teleQraphieo rto fcilom.t:tro 218,880 da linha
ltarar. é.-Uritgua.y. da Cvmpanhia estrada de Ferro S~
Paulo-Rio (;rande

OQ'I~

O Presidente da Uepublica dos E!i!tados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
Sflo Paulo-Rio Grande, concessionaria da ljpha Itarnré . . Urug'uay, e tendo em vista as informações •prestadas pela lnsp.ectoria J:i'.ederal das Estradas, em officio n. 390/S, de 23 d~
ahrjl findo, d~rota:
,
Art. 1.° Ficam approvados, de conformidade com os dorurnentos q1,1e com este baixam, rubricados pe!o dirootor geral
de EXlt)·ediente do Ministerio da Viação e Obras Publicas. o
projecto e o orçamento, na importancia de 41 :891$559 (quarenta e um contos oitocentos e noventa e um mil quinhentos
e cincoenta e novR r~is), para con·strucção de um desvio de
cruzamento provido de posto telegraphico, no kilometro 218,880
da linha ltararé-{}ruguay.
Art. 2. As despezas realizadas, até o maximo do orçamento ora approvado serão, depois de apuradas em tomada de
0011tas ref!Ulal', levadas á conta da~ taxas addicionaes a que se
refere a porta'f'ia de 21 de .Janeiro dE> 1921.
~rt. 3. Para conclusão das obras fica mareado o prazo
tte ~ms mezes. a contar da data em que a requerente receber
notificação do :presente decreto.
·
Rlo de Janeiro, 1.\ de maio de 1925, 10-ío da Independencia
e 37° da Republfca.
0

0

ARTHUR DA SILVA BERNARf)ES.,

"' Francisco Sd...,

Aaros DO PODEl\ EXECU'i'IVO

DECRETO N. 1.(). 907 .,-

DE

20

DE MAIO D~

t 925

Aln·e ao Ministeri:o da Viaç4o e Obl'as Publietls o credito e&pecial de 6. 500 :000$, em apolices da divida publica, pa·ra
pagame·nto do pre(Jo da encampaçãu da& obras do porto da
Fictoria
O PresidMte cl~ R~pul>lic&. d~ E~tado~ Uuidoa do ;Brasil,
4~.ancto da m.ltori~-o c(JIIlstan
. te do ~rt. 2~8 •. (la lei n. 4,793,

de 7 de janE}iro d~ 1924, a Q\le ~e reter~ o ar~. 2° do decreto
n. 16.73-9, de 31 de de~ePibro do rpesmo anno, ~ tendo ou-

vido o 'Jlribu:q.al de Oo.ntas. resolve:
Art. 1.° Fica ~bert~ ·4W MiiJ.istl}rio da Vi11.cão e Obras Publicas o credito etJpeci~l dQ 9, 500 ~ QOO$ (s~i& mil e quinhentos
conto~s de réi$), em apolio~e óa <Hvida pubUca QO val9r nominal de 1 :OQO~ (UIP ~nto d~ J;éi~). c~ª Qma,_ e juros de 5o/o,
(c.inco por cento), p~peJ, pa-ra. o pa.g~me~to ao preço da ene~pação d4JiS -obras· 9,o poi:w d~ Victqria, çQU·tf13.ct.a,d<~~s com :1
Companhia 0 d() Porto da VJ'çto.r!a.
·
Art. 2. O 1\UnisteDiQ a Fa::z;en-44 p:rovidenci~ará pa.ra que
seja feita a emissão de títulos a que se refere o artigo anterior.
Uio de Janeiro, 20 de. maio de 1925, toio da Indepsndenci:a e ~no da Republica.
'
ARTHUR DA SILVA iBERNARDES.

Francisco Sá.
Annibal Freire da Fonseca.

tJ:ECRETO N. 1ô.908 -

DE

20

DE MAIO Dl!i

19trJ

o PPesidente da aepublica dos .Eitadoa Unidos do ÜI'&Sil,
attendendo, em paPt~. ao que requ~peu u Çompanlda Elitrada.
da Ferro São Paulo-.Rio GI'ande, a tendo em vista as informatões prestada$ p.ela Inipootoria FW.tnal dl\fi Estradaa, em of..,
ficio n. 387/S, de 23 de abril findo, decreta:
Ar·t. 1. o Fica approval;lo, de oonformidade corrl o documenf o que com este baixa, rubricado pelo director get·al de
Expedirnt.c da Secretaria de Est.~do dos Negocios da Viação e
Obras Publieas. o orçamento m•ganizado pela Inspecl.oria Federal das Estradas, em substituição ao apresentado pela
pompanhia Estrada rte Ferro São Pau1o-Rio Grande., na impor-

192

AOT08 DO PODBR BXBCUTIVO

t~ncia de 1. 89.4:302$067 (mil oitocentos e noventa e quatro
contos tresentos e dous mil e sessenta e sete réis), para aequisicão e importação de .i.·5.i9,312 toneladas de trilhos . de
241::..,800 por metrlJ corrente, 36 chaves completas para desvws,
46. 652 talas de juncção angulares, 93. 304 parafusos, :582. 400
pL"egos de linha e 10.080 tirafundos, destinados ao ramal do
Paranapanema. ·
Art. 2. o Serão accrescidas ás despezas de que trata o
art.. 1. o as relativas aos direitos aduaneiros, taxas do porto de
Pttranaguá, armazenagem inicial e transporte, as quaes dependem de comprovação posterior e são avaliadas em 70: 46~~036
(setenta contos quatrocentos e sessenta e oito mil e trinta e
·seis réis), ouro. e 181:445$519 (cento e oitenta e um contos
quatrocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e dezenove
r·éis), papel, de accôrdo com o documento que com estt:> Laixa,
tambem rubricado pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publica'3.
Art. 3. o As despezas eft'ectuadas com a acquisiçã0 e importação do material discriminado no art. 1o, alé o maxinw
do orçamento approvado, bem· como as de que trata o artigo 2°, depois de regularmente comprovadas, correl·&.o por
conta da construcç.ão do ramal do Paranapanema, cu~t.eada
pela nova taxa addicional de 10 o/o a que se refere a clausula V do Lermo. de revisão dos contractos lavrados. de a•.·ei\rdo
com o decreto n. 1.6. 259, de 12 de dezembro de 1923.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1925, 104" da Iudependencia e 37° da Republica.
.ARTHUR DA SILVA HEH.NARHE::-i.

Francisco Sá.
DECRETO N. f6. 909 -

DE

20

DE MAIO 01<:1

19:25

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 19 :6!8$M5, para liquidar reclamações de perdas
e avarias de mercadorias na Estrada de Ferro Central do
Bra8il, em 19!8
·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização. constante do decreto legislativo
n: 4.887, de 26 de novembro do anno passado, e tendo ouvido o Tribunal de Contas e o Ministerio da Fazenda, nos
termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Publica, resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de i9 :628$5!5, (dezenove contos seiscet~tos. e vinte e oito mil quinhentos e quinze réis), destinado
a hqmdar reclamações de perdas e avarias de mercadoria·s na
Estrada de Ferro Central do Brasil, em 1923.
Rio de Janeiro, 20 dé maio de 1925. I (H, o da lndep•~udencia
e 37° dá Republica.
AI\TIJlTR DA SIL\'A B!<~ltNAHOI~8.

Francisco Sá.
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l)Ji)OflF~'J'O

N. 1G.!JJO-

HE

:w

IJE l\fAJn 111·:

·JH:!::i

,lJJprut•a. us nu r os estatutos da Companhia de Sef}Ut'us "}Jorto
Aleorense .,, adoptados pela tÍssemblàr yeral e;rtl'tJ.O rrli llt11'Út,
realizada em 2 de abril d1! 192/i

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do .Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros "Porto
Alegrense ", com séde em Porto Alegre, Estado do Rio etramle
do Sul, resolve approva1· os novos estatutos da referida eommnllia. adopta. dos pela assemblé.a geral . extraordinaria. reaJizada em 2 de abril de 1925. que ratifienu as delibera~.;ões da
assembléa de 8 de novembro de 19:!4, e de accôrdo cem as
exigencias da Inspectoria de Seguros, eonformf~ as respectivas
actas que a este acompanham. continuando a mesma. eumpa-. nhia a funccionar com a Carta IJatente n. :!01. que lhe ftii expedida em 17 de janeiro do corrente anue, e eompletamente
sujeita 'ás leis e I'egulamentos vigentes "u que vierem a ser
adoptados sobre operações dt~ sPgur·os e r••st~g·III'Os tl'l'I'HStre~
c maritimos.
llio de Janeiro, :!O de maio de 1U:!5, lUí" da ludetJewJeueia.

c 37° ua Hepublica.

.\H'J'HIJH 11.\ ~lf.V.\ HmtN.\ttu~o:s.

,

'Annibal Jt'rcin.: da Fonseca.

DECRETO N. 1ü.91l --NÃo

Concede autol'ização

IÍ

Fui PVBLIC:\U;'·

Compa-nhia Jnternaciunal de Segw·os
contra accidentes du lntúoUw

JWra ope1·ar em SCffltl'Os

O Presidmtle da Hevubliea dos ~sLadus Uuidos du Brasil.
attendemlo ao que requereu a Companhia Interuacio11al rJn
Seguro~, e um séde 11esl a eidade, autm·izada a funcdouar ~ta
Hepul•lwa pelo decreto n_. 1 i_. 212, de !I de .i unho de 1920, r·esolve eoneeder-lhe au.toriza~ao pat·a operar em seguros contra
aecidentes do lmbalho, mediante as elausulas que oste aeompan!tam. assig-nadas ,Pelo ministro de Estado dos N'Pgof~ios da
AgTJeul1m·a, Induslria e Cornmereio.
Hiu Lle Jaueiro, 20 de maio rle 1925. ·JO~" da I111Jcpendeneia
e 37" da Hepublica.
·
.AR'l'll(]lt DA SILVA BERNAltD1~1:i.

_;JI iy ucl Calmon dtt Pin e Almeida.

I :i
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Clausulas que acompanham o decreto n. i6.9i2, desta daia

A Companhia Internacional .de Seguros submette-se inteiramente ás condições de que trata o regulamento approvado
pelo decreto n. 13. 498,· de 12 de ~arço de 1919, e a quaesquer
outras disposições legaes ou regulamentares que vierem a ser
estabelecidas sobre o assumpto.
li

Para as despezas do fiscalização a Companhia Internacional de Seguros obriga-se a depositar no Thesouro Nacional,
até o dia 31 de janeiro de cada anno, a importancia de seis
contós de réis (6:000$000).
Ill

A fiscaliza(;ão da Companhia Internacional rle Seguros
será feita, de preferencia, por funccionario do Ministerio ela
Agricultura, Industria e Commercio, o qual, além dos seus
vencimentos in~cgraes, poderá perceber, por conta elo deposito
a que se refere a clausula anterior, uma gratificação mensal
arbitrada pelo ministro.
Quando a fiscalização for exercida por pessoa (liJC não
seja funccionario publico, perceberá esta a gratificação inonsal de quinhentos mil réis (500$), por conta do mesmo deposito.

IV
Qualquer importancia de deposito nãb utilizada durante
o eXf!rcicio será recolhida ao The::ouro :\acic"~nal como renda
da "Cnião.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1925. -

Pin e Almeida.

DECRE'l'O N. iG.913-

DE

20

Miguel Calnwn du.

DE MAIO DE

19:2!)

Concede á American Optical Company do Brasil autorização
para {unccional' na Republica
O Presidente tia Hepublica dos Estados Unitlos do Brasil,
attendcndo ao que requereu a sociedade anonyma American
Optical Company do Brasil, com séde em Southbridge .1\Iassachussetts, Estados Unidos da America, c devidamente representada, decreta:
Art~go unic?. ~, concedi.da á. Amc1·ican Optical Company
do Brasil autonzaçao para lune.cwnae na H,epubliea, com os
estatutos que apresentou e methante as t·lausulas que a este
acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negoe i o.;.; ~~~~ ,\gl'iGultur:t., Induf'f.ria e Cnrmncrcio, ficando a megm~
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socied~de

obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.
Itio de Janeiro, 20 de maio de 1925, 104° da Independencia
e 37° da Rcpubl ica.
ARTHUR DA SILVA BERN.ARDES.

Miguel. Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.9!8, desta data
I
A sociedade anonyma American Optical Company do Brasil é obrigada a ter um representante geral no .Srasil, com

plenos e illimilados 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.
II
'.L'odo::i os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e reg·ulamentús e á jurisdicção de
seus teilmnaes judwiarios ou administraUvos, sem que, em
tempo algum, possa a referida sociedrude reclamar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou servicos a que elles se referem.

UI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nus respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada l! autorizacão para funooionar na
Republica si infringir esta clausula.
·

IV
Fica entendido que a autorizacão é dada sem preJmzo do
principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposicões de
direi to que regem as sociedades anonymas.

v
A iufraccão ele qualquer das clausulas para a qual não esteja eomminada pena especial será punida com a multa de um
éontn de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e, no
·caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Jaueiro, ~~O de maio du HJ25. ····· Migue't Calmon du
Pin e 11lmeida.

---

ACTOS DO PDDER EXEGUT1VQ

196

J

mli'tJ!'II 1(. 1/IIV(I,

1'ej'onna dos eslotut 1),<; da Sociedodl' :\ 1/11111/1111'1,

Levu

o Pr·PsidPnt.e da H.epubliea dos Estados Unidos do Brasil.
;d Leudendn ·ao qm•. devidamentP representada, reQum·en a Soci•~daue "\1u:Jn~·wa Ll'v:-.·, a11f.orizada a funeeiouae pelo dner('.~-"
11. 1:L08~";, d!' :1 de ,julho- fi•• 1!H8, com os t>statnLos que entao
apn~seufut~ t' euja Jll'imeira rd'orma foi appr·uvada. lH•lo 1.1•~
eref.o n. Hi. 087, de ~10 de junho de Hl23, deerela:
:\ri igo unieü. Fiea approYada a nova reforma do-, "~la
f utu-; da ~u•~iedade .:\.noBsma. Levy, na •~onrormidadc ria r••sol•wflo da a:o:::o::pmhl('.:t g•~ral •~xlraordinaria dos respcetivo:4 ;u~
eic)ni~ta~. n•alizada a 111 de WYf~reiro de 1925, oiJL'ig·ada, 110r•~w.
a mesma bOtiPdade a cumprir a:-; fnt'Jllalidades 11lferinn~s ·~xigi
da~ pr•la legislat:ão f:'.m vigor.
Jliu •le .latu!Ü'O, 20 de lllaio de
'ieneia ~~ :37" da Hüpubliea.

Ul~:>,

1tHn da

ludPJH~Il

AHTHUil PA SttA.\ 13Eil:".\llllt•:s.

Miguel CaLmon du l'in c :\lmei.tltl,

DECHETO :'i. 16. HI;; --

nE

:>o

DE MAto nE

19::'5

Modifica as disposições constantes das lel'tras a e b da 1a cond·içnn estatuída 11elo decf'eto n. 16.776, de 1G de janGiro
tle 1!-12!>.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
af.tcndewhl au t]ue requereram Francis \Valt.cr Hime, Lui·t.
R!ht>iro lJinto P Libanio ·da Rocha Vaz, sobre a etmvcnieucia
de serPm modificadas as disposiçõ~~ constantes das lcllra~ a e
b da 1- condição estatuída pelo decreto n. 16. 7'16, de iü dr!
janeiro de 1925, resolve que as referidas disposiçüe:-J seJam
sulJsliluidas pela~ srguintes:
a) a installar no município de Santa Barbara. E8lado tlrl
1\linas Geraes, altos fornos para falJriea(:ão de ferro guza, tom
uma producção diaria de 25 toneladas, no rr.·inimo:
b) a monlar uo Disl rict.o Federal ou 110 rnuiJicipio de Sfin
<JolH,;alo, Estado do Ilio de .Jallciro. usinas para falJricação de
ferro e aço, estampararia a frio e quente e manipulação dos produetos de :mas usinas e fabricas e trens de laminaçüo, para
uma producção diaria de 20 toneladas, no mínimo, cmpre-

ACTOH DO

POOtm

197'

EXECU'l'IVO

gando ~orr:o materia prima o guza fabricado na
tra t.a a alinea a .
Hevogam-sl~

e

n~ina de

qtw

ns di~posições em rontrarío.

Hio til' .Janeiro. 20 de maio df! ta.'2rí. I O'I" da fnrlr•pPndt•ncia
da Hepnhlica.
Annmn IH Str.VA Br.n"\AnnER.

37~

Miaucl Calmon du Pin

DECHE110 N. 1ô.!l1G-

))E

20

1)

))E l\'l:\10 DE

A fmf'idn.

Hl?5

Concr?tle ri Sodedad Anônima Drm·horn (8outh A mrrica) Ud.
autorização para {unccionai' na Jlfqmll/.ica

O Pre~idrnt~ ria Repuhlira dos Rstaflos Unif)oc; do llrasil,
nttendendo ao que reqneren :í Sorirdad AtHínima De:-u·hor·n
(Sonth Amrrica:' Ltd., com s1>d(' nm Buf'nos AirPs, HPpnhli!'a
/\ t•gpnf.ina. r dPvidanwnte rrpresrnt.ada, dr.erPfa:
Arl.ign unico: E' concedida :í. RociPdad Anônima Dcarborn
(Sont.h 1\rneriea) T,f.d. aniOJ·izaJefío 1para fnnceionar na H~pu...;
hlica com o~ eslaintns (]IH' a:presenlou e nwd·ianl P. as clau~ulm;
que a p~tr, acompan 1harn, assignadas pelo ministro de Estado
dos Negooio·s da .Ag.ricull.ura, Innnstria e Commercio. ficando a
mesma soriPdarlr. obrigada a cumprir as formalidadrs exigirlm;
prla IPp:isl:tl~.ã.o rm vigm·.
~RiH
P

de .Tatwiro. :?O do nwio f!,, 1!l'.?G,

10~ 0

da TndPtwnrlPnrin

3;" da RPpnhlir·a.
AR'I'HUR O:\ ~TLVA BF.n:'\'.<\RnF~.

Miqud Calmon dn Pin ,, Almf'ida.

C:LAUSTTLAS (ITJF. AC:OMPANTIAJ\f O DECRETO N.

16. 91f), OF.S'I'A DATA

I
A SociPdad Anonyma Dearhon (Sout.h Amf'rir.a) Ltd ..
obrigada a fPr um represent.ant.e gm·al no Brasil. com plenos
e illimitados podere~ r1ara t.rntar c definit.ivament.e resolver
ng qw~sf.õns qno se suscitnrem. quer rom o Governo, quer com
parl.irula r·Ps, podennn ser dPmandado ~' rl'rPlwe eitar~ão inicial peln Sorindade.
•
~~

n
Toflos ns acl.os que praticar no hl'asil fieal'iio

sujeito~

nnirnnwniP :is rl'~pPcl iyas lf'is n I'I'P:HiamnnfoA n :í. .itll'isrlir·~ãn d,. ~!'li~ lr·ihu naP;.;; judi•·iar·ios . n1!. n{\mir:tistraf i vos. f'Pm
quP-, l'ltt IPillflll algum. possa a reetcJ.'lda soell'dadl· re,·lam:tl'
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qualquer excepç§.o, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
coneer.nente á execução das obras ou serviços a que elles se
ii'·eferem.

IH
Fica dependente · de autorização do Gov.ertno qualquer
alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
1Ser-lhe-ha cassada a autorização para funceiomtr na
Repuhlica si infringir esta clausula ..

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem pre,luizo
do principio de achar-se a sociedade sujeita ás dispnsioõcs
de· direito qtJ'e re.gfl'm as Rocicdooes Anonymns.

v
A infracção de qualquer das clausulas pnra n qual não
este.ia comminarla pfmtt especial ·será puniõa c0m a mulfa
de um cont.o de réis (t :000$000) a cinco conlo~ tJP r•~is
(5 :000$000) e no caso oe reinciflene.i:a. com a. eas~n~iío 4la nntorizn(}ão concooidn 1)elo rlor,r('fo rm virludo do q11:1l hai:xam as pres;entes clausulas.

Rio de Janeiro, 20 dr maio dn i925. dtt Pin ~ Almeida.

nF.OH'F.'rO N. HL 917- . rm 20 m:

MirJúd Cnhnnn

'!\T\Tn TlF.

Hl25

Apprnvn n nm;n. nlferacão feita nos estatuto.ç drr. ('nm1wnhia
Armour do Brazil
O Presidente da Repub]iea doR ~starfos TTnido~ rio Brasil,
afJendendo a.o que requereu n ~oeiedade nnonyma Companhia
Armour do Brazi1, autori?:ada pelo decreto n. 12.57 L dn 11
do Julho de HH7, a fnnccionar r.om os cstatnf Ofl qnn anre~en~
fo11, cnjm:; alteracõe(-:1 obtiveram- armrova.r.l'io neloq
õccretos
ns. 13.154. rle 28 de agm;t.o õe i9i8, 13~'482,-rlo i9 de feve1'f:liro de 1919, 14.165 e 14.~5-l. de i2 õe maio r R ne novembro de 1920. e 15.885 ..fle H5 r:J,-. dPzrmhro rf,-. f!l??. ('I rlrwidamrnte :renreRentada. dr<C.:re.f.a:
ArUgo nnico. Fica anprovada a nova alferacão feita no
art.· 6° dos estatnfo~ da Comnanhia Armonr do RraziJ. reduLindo o capital social de 10.000:000$ a fL 000:000$, .rff' accôrdo rom a reoolnçã.(l votada em nsc::emblrS·a g0ral l'xfraordinaria
~1o~ rec::per.t.ivoc:: nrrioni~;t.ac::. a ?ô rl0 .Janeiro n0 1!1?~. ohri!!nd~,
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porém, a mesma companhia a cumprir as formnl idades ulteriores exigidas pe-la legislação ·em vigor.
Rio do Janeiro, 20 de maio de 192~. 104° rla Indepcnden:~7° da Repuhlica.
Miguel Calmon du Pin e Almeida,.·

cin c

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

DECRETO N. 16.918 -

DECRETO N. 16.9Hl-

NÃO FOI PUBLWADn.

DE

27

DE' MAlO DF.

1925

Abre ao Ministerio da Viar.ão e Obras Publicas o credito especial de F. B. 1.842.1!}8,33, para o pagamento de (ornecimeuto de trilhos e acccssorios e opparelhos de mudança
dr 'Via á Estrada de Fe1·ro Central do Piauhy, em 1922
O Presidente da Repnblica do~ Estados Unidos do Bra~il,
usanrln da autorização eonUda no dpcrel o legislativo n. 4. 864,
de 2::l fie oulubro fio anno passado, n tcnfio ouvido o Ministerio
da Fazenda e o Tribunal de Cont.as, resolve abrir ao Ministerio da Viação c Ohras Publicas o credito especial de um milhão
oitocentos e quarenta c dons mil cento c noventa e oito francos belgas c trinta e f res ccntimos (F. B. 1.842 .198.33), destinado ao pagamento do fornccimenl.o de 3.506t947\3721 ,8 de
trilhos c accessorio3 e de 20 apparelhos de mudança de via,
feito pela Société Metallurgique de .Sambre-et-Mosellc á Estrada rle Ferro Central do Pi~uhy, em 1922.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 192!5, 104° da Independencia
da Rep11blica.

e :no

ARTJIUR DAiiLVA J3ERNARDES.

Francisco Sá.
DECRETO N. 16.920.-

DE

27

DE MAIO DE

1925

Apprnva o projccto c o o1·çanúmto, na únportrowif! de
16:769.,7.91, para as ob'ras de ampliação do abasteciml'nto
d'agua no· kilometro 40,3;'16-:Sul, da liniw Itararé-Urugnay, da Compànhia Estrada de Ferro Siln Pnulo-nío
G1·ande
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do nrasil,
attendenrJo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande, e tendo em viRt.a aR informneões
prestadas pela Inspcctoria Federal das Estradas. em nrficio
n. ;194/S, de 27 de abril findo, decreta:
Art.. 1. o Ficam approvados. de aeeôedo com 08 doenmPntos que com este baixam, rubric-ados pelo direetor geral do
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Expediente do Ministerio da Viação e Obras Publicas, o pr~
jecto e o orçamento, na import.ancia d~ 16 :769~79-i (dczeseHI
contos setecentos e sessenta e now~ mil setecentos c novenla
e quatro réis),_ para as. obras do abastecimPnto •l'n~:na no
kilometro 40,336-Sul, da linha ltararé-Tiruguay, dt• q•H~ •·•
coricessionaria .a requerente.
Art. 2. o As despezas effectuadas até o maximo Jo m·t·amento ora approvado serão, depois de apuradas Pm t nma.-Ja dP
contas regular, levadas á conta das. taxas artrticionaes a q11e St'
refere a portaria de 21 de janeiro de 1921.
Art. 3. o Para. conclusão das obras fica fixarlo :J prazo
de quatro mezes, a contar da data em que a reqnm·..-.nin rP• eeher notificação do presente decreto.
Rio de Japeiro, 27 de maio de 1!l2rí, 10.1" da Tndepmtdencia e· 37• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BJmN.\JtDgs,

F'rancúu~[)

DECRETO N. 16.921 -

DE

Sri.

27 DE MATO DE 192!l

Ernundpa o Nnrlrn rJnlnnio.l "Ct·uz Mn.c_h.n.dn-'', no
Pn.1'fl.ná

.

E.çfarlo

dn

O Presirlenf r da Republica dos Estados Unidos 'do Brasil.
de accôrdo com o paragrapho unico. do art. _227, do regulamento a que se refere o rlecreto n. 9. 081, de 3 de novembro
de i9H, resolve declaral' emancipado n Nnr.Jeo Colonial "r.ruz
Machado", no Estado do Paran,á.
Rio de Janeiro, 27 'cte maio dn 192fl. -ln4° ria Independenria
e 37o da Republipa.
·
ARTHUR DA SIJ..VA BERNARDES.

Miguel Calmon dn Pin e Almeida.

DECRETO N. 16. fl22- -

NÃO. FOI PllBI... ICADCI,

DEORE'TO N. 1ô. 92:1 -DE 27 DE MAIO DE 192:1

llevoqo. o decreto peln qual (oi concedida á sodedadt• ono·num.o
Ln(Je1•ho.us A. r:. au.tnr'izm:lin pnrn. funrr-innrrl' un Rrpu1Jlir•,1.

P

cn.s!W. n 1'fl.~1JPr.fi1.·n rm·to.

O P.t•f•-sidonl.e ela. H.epnlhlira dos Es-t.rudoR Unido~ do HraRil,

-:llt.t'PnflPndo ao QlHl r'('fliH'r~u a R(){li•edade anonym·rt Lagerhaus
A. G .. com sédP. em Glaru-s. Stti·ssa, c dc•virdnmentfl- l'i~pl'P~en-.
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tada. e tl'·ndo rm vis(.a a r.('lsoluçãc tomada a 3 d~ ·Setemb~"' .d;'
Hl2·í pela ass-embléa geral ordinaria düs resp.eclrvos. accinllJi'tas no ~f··nt.iirlo .rk PlflC0l'rar·as· stms operaçõe·s no Bt·a:::nl..J'n:;;.nlve
l'.f~IYogar n dt•·r.rcto B. 15.958, de J ü de fpyrrekn d,~. Hl23. rwlo
qual Jni l\fHlef•thd1a á nw'ncir.·nada snr~i·f'rflade autorização pat·a
fnnr,orionnr na l-tPpuhli1·a. n e~as:sar a rPsrweHva cada.
Hin de .lattriro, 27 de maio de 'tn?il, 10'~" da
(leneia e 87° da Hepnhlica.

ln!dP{ICH··

AR'1'HUH DA SILVA BERNAHm:s.

Mirrnf>l Colm.o·n du Pin

n~nn~E'IlO

:N. H1. ~12 l -

m: '27

P

A lm.f'ida.

DI·~ M.\10 llE

I H;?ri

Tt'mMlm;c â Comprrnhi·a. Bra.11ilei1'n dP UsinlU? J.llr.tol.lu1'{Jicas n
t)O/ICPS.IItÍo· dada pelos decrPtos ns. 1tl.776, de 1.'1 de jnneiro
e 16.M!i, de 2·0 de maio do co;·rente armo, a Francú: \,r'alte1·
Himr>. Luiz R1hf'i1'0 Pfnto e TAhanin da. Ror:lw Ynz

O Prrsidrulf' dn H.p,pnblica dos Estados Unido~ cln Brasil.
atLenctenclo ao qnr- reqnf'reram. Francis Walter Hime, Lni:r.
H ihPiro Pinf n f' Lihanio da Rocha Vaz. decreta:
Artigo lmu·.o. Fica transferida á Comp<mhia Brasileira de
Usinas ~1\lnlallurgicas a concessão da:da pPlos decretos ns.16.776,
de Ul dP .ianf'iJ·n. r 1ô.9Hi. dr 20 dr- maio do corrente anno, a
Frnneis \VaHPt' Hime. Luiz Riheiro Pinto e Libanio da
floeha \'az. rios favorf•S eonstanlf'S dos arls. 6°, 7o e 8o do deerel n 11. J 2.9.11. 1de _;-w de março de 1918, e do deereto legislativo n . .'L246, rle 6 de janeiro de 1921. paJ~a o desenvolvimento
da indnslria sidPrm~gica ·r metallurgica. na conformidarle fio
termo de remi racto de 29 de janeiro proximo· findo.

Rio dr .J~nriro. 27 dP maio dü 1925. J04° da Inrtependencia
c 37° da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miouel Calmon du Pin e A.lmeida.

JlJ'omulqa o 'l'ratatln rlf' /?.r.tr.adi<~'1n rif' CriminO!W.'~ rntrP o
/-lJ'fl.-:i! ,. o Pm·rufUII!f, ,,,.;siun"do r'lll 2f ,.,,. j'r~l'''l'f'iro dt• H/·22

O Pt'P~idnnlt• da HPJHlhl il'a do~ El'\tadn~ IJnido;:, rio Bea':;;iJ.
haYf'tllln s:me1• ionndo. ]H• lo df'l'l'l'lo n. 'I. (i I 2. de :!H dP nnvemlwo

de JÇI2:!. a :;r~olncfío do Congt·l'~~~~ Nacional fJlll' nppl'OYOII o
Tl'atndn d'-~ Ex.IJ·adi1:fío d(• Ct·iminn~os '-'lllt'(' o Hrnsil e o Pa-
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raguay, assignndo em As~umpção, em 2-1 de fpvcrriro ele 1922,
e tendo sido trocados os respectivos instrumcnf os d0 I' a I ificnoão, nesta cidade, aos 22 dias de ·maio de 192f5:
Decreta !que o mesmo Tratado, appen~o por c6pia nn prl'sente Decret.o. seja f'Xceufado r cumprido fão fif'lnll'llfP emno
nelle se contém.
Rio de Janeiro, 27 de maio do 1925, 101° da' IndependPncia
e 37° .da Ilepub1ica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDF.S.
,To.~é

Felix Alves Pacheco.

Tratado de extradição de criminosos entre o Brasil e o
Paraguay.

Tratado de extradioión de delinouentes entre el Brasil y
el Paraguay

O Presidente da Republfca

El Presidente de Ia Repúhlicn rle 1o.~ EstadoR Unidos
del Brnsil y nl Presidente de
la n.epúhlica del J.>amgun.y,
animados del d~sro dP nmparar la causa de la jnsticia por
una nssistencia legal y reciproca, han resueHo firmar el
presente Tratado de Extradición y han nombrado a ese
fin sus Plenipotenciarios, a
saber:
El Presidente de la República de los Estados Unidos
dei Brasil, al sefior doctor
.Tosé de Paula Roririgues Alves, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario; y
Ei Ptesidente de Ia República dei Paraguay, al s~fior
doctor Ale.iandro Aroe, Ministro de Relaciones Exteriores,

dos Estados Unidos do Brasil

n o Presidente da Republica

do Paraguay, animados do de-

sP,io de amparar a causa da
justiça por uma assistencia legal c rcciproo~!" entre os dous
paizes, resolveram asslgnar o
prer-:;ento Ttatado de Extradição e nomP-aram para este fim
os 8P-Us Plenipotenciarios, a
saber:
o Presidente da Republiea
dos Estados Unidos do Brasil,
0 Senhor Doutor Jos~ de Pau.:..
la Rodrigues Alves, Enviado
Ext.raorrlinario
e
Ministro
PJ enipotenciario; e .
O Presidente da Republiea
do Paraguay, o Senhor Doutor Alejandro Aree, .Mini-.tro
de Estado das Relacões Ex ...
tefiorM,
Os quaeR, depois de se
Quienes, después de habercomrriunicarem ds seus ple- se comunicado sus plenos ponos poderes, que acharam êm dêres, que· hallaron en buena
boa e devida fór.ma, convieram v debita forma, han conveilido en làs est.ipulaciones senas estipnlacões seguintes:
guient.es:
ARTIGO

.i 0

As Republieas dos Estados
Unidos do Brasil e do Paraguay. de accôrdo com as formalidades legaes adoptadas

ARTÍCllLO

·J 0

Las Ropt1blicas de Jos Estados Unidos dei Brnsil y dei
Paragnay. de acuerdo con las
formalidndes lf•gales adopta-
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em cada. paiz e as deste Tratado, e resalvada a competencta constit.ucional do Poder
.Tndiciario, obrigam-se á entrega reciproca dos individuo$
aue commetterem crimes num
dos dois paizes e se refugiart""m ou estiverem em transito no out.ro.
AR'PIGO

fiaR en cana pafs, y con las
de este Tratado, y salvada
la compeLcncia constitucional
dcl Poder Judicial, se obligan
a ent.regarse reciprocamente
los individuos que comef.icrcn de li f os en uno de loq
dos países y se refugiarren o
estuvieren de transito en el
otro.

2•

La extradición de nacionaA oxt.radição de nacionaes e
e:xtrang-niros ser<i solicitada les y exl.ranjeros será solicipor via diplomatica, sendo o tada por via diplom:'itica, depedido acompanhado de c6pia hiemlo ir cl pcdirfo. acompaauthenf ica da sentenca de findo de copia autenticada de
condemnação, on daf!l decisões la sentencia de cm1dcnaci6n,
de pronuncia ou de _prisão o de las decisiones de propreventiva,
proferidas
por nunciamiento o de la orden
juizes competentes. Estes do- de prisión preventiva dicumentos deverão conter: a etadas por .lucces competenimlicaçiln precisa do facto in- tes. Esf.os documenf.os dclH'-··
r.rirninadn. o log-ar e data em r:ín ennfenrr: la irtdi•·ación
que f o i J)mt.ic:úlo, os signaes prncisa del hrr.ho imputado,
eaeactorisf icos rln criminoso, el lngar y la fecha en que fuc
a transeri pção das decisões e cometido. las sr>fías caracte-·
rlos textos da lei applicavel ao risticas dei individuo cnya excaso, aMm rlP outros esclareci- tradición se pidr, la t.ranmenf os ou indicações pos- scrincilln rle In scnt.encia. y el
síveis.
texto elo la loy aplicable al
caso, a más de ot.ros datos e
indicaciónes que fuese posible dar.
1. -La t.ramitaci6n, por Ia
Paragrap ho primeiro:
O tramite pela via diplo- via diplomática, dei pedido de
matica do pedido de extradi- extrhdición, cou.st.ituye prueba
ção constitue prova bastante bastante de autenticidad de
da nut.hent.icidade dos do- los documentos presentados,
cumentos apresentados, como como si fuesen legalizados.
si legalisados fossem.
Paragrapho segundo:
2 .' - El delincuente as i enO criminoso assim entregue t.regacto sólo podrtí. ser juzgas6 poderá ser Julgado pelo flo por el delito que mot.ivase
crime que motivar o pedido Pl ped~do de ext.radici6n; salde Pxfradição; salvo se, posto yn si. rmesto rn lihertad. perem 1ihPrdade. permanecer no maneciesc en el trrl'iforio dei
territnrio rlo Estado reque-. pafs requericnte más
de
renf.e rnaiq de trinta dias, após treintn dias, rlespués de los
os quaPs poderá ser Julgado cuale~ podrá ser ,iuzgado por
por onf ro e rime que haja alli otro delito que al1i hubiese
commef tino.
cometido.
ARTfCULO ~o

Conf·r•lina a extradição e
rmnmnn inarla ao Estano re-

· Concedida la cxtrndjci6n, 'y
comunicada al ~sf.a1lo roqn~-
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querente ou ao seu Agente Diplomatico, aquelle providenl.'iar:í para que o criminoso
snja eef.irado do Estado requerido dentro do prazo de vinte
dias, a contar daquella commnnieação. sob pena de ser
post.o Pm liberdade e de não
poder ser preso novamente
pelo acto que motivou a exl.rndi0fi.o.
ARTIGO

4°

S0 o individuo cuja extradié pedida já estiver sendo

l~ão

]trocessarlo ou cumprindo sen1 onça do Estado requerido, por
outro ~rime, a sua entrega ao
Esf.ado requ.erente só se effet•i uará depois de solucionado o
processo a. que estava respondrmdo ou de extincta a pena
qne estava cumprindo.
AR'l'IGO

riente o a su Ag·el!te Diplomático; aquel providenciará
para. que el delincuente sea
retirado del Estado requerido
rtentro del plazo de vPinte
rlias, · a contar de aquella comunicación, sob pena de ser
puesto en libertad y de no
poder ser preso nuevamento
por el acto que motivó la e~
tradición.
ARTf flULO

4°

Si ri inrlividuo cuya extradirilln. es pedida esh1vierr

prore~ado

o cumpliendo senIPJll'ia Pn rl Estado J'e.querido.
por otro delito, su entrega al
Estado requeJ'ienf.e sólo se
f't'ectuhr:i dPspués 11f~ solucionado el pmr-eso a qut~ estuvifls·e somPfido. o de Bxt.inguida la penrt q1.w esfnviesp
enmpl ienrlo.

5°

Nos nasos urgentes as autopolioiaes ou judit•im·ias invocando sentença de
eondemnação, pronuncia, auto
dn prisão em flagrante ou
mandado de prisão prevenI iva, ou, finalmente, fuga do
inrliciado logo após o crime,
poderão requisitar, l'Peipl'Oea
~~ li irectamente,
a detenção
1•rovisoria de seus na.oionaes
independentemente da vida diplomatica, declarando a natureza da infracção e os motivos
que determinam o pedido de
detenção; devendo, porém, o
Estado requerente, no prazo
de sessenta dias, a contar daquella requisição, ratificar por
via diplomatioa o pedido; que
então será. completamente instruido.
·
r idades

Paragrapho primeiro:
Tmfando-sl". porém, de exf r·ang·eiros. ou de nacionaes do
paiz l'equ~rido; sóment.e por
via diplomai il'a será eom~rdida
n· df'feneiio JH'ovis1wia no~
ea:;;os rlesfn :it·l.i~w.

En I os casos urgent PS, las
autoridades policiales o judieiales. invocanrlo sentencia de
condenación o de pronnnriamiento. auto de prisión en
flagrante o orrlr>n de prisión
preventiva.
o.
·finalme«t.e,
fuga del sindieado después
del delito, podrán reqnerirse
reciproca :v directamente la
del.enci•ín provisoria de sus
naeionalns, independientementf• de la via diplomática. declarando la natüraleza de la
infracción y los motivos que
determinan el pedido de def cneión, tlebiPndo después. el
Esl ado requeri ente, en el plazo de sesPnta dias. a contar de
aquel'la requisición, rat.ificar
por via diplomática el pedido,
qne ·Pntonces deberá snr df'ltidamente documentado.
1. - Trat.ándose rlr extrang-eros o de nacionales dPI pafs
i'I'<}Unrirln.

solament~

pm·

via

rliplomútira será. conf·,Pdid:J la
dPU•nei6rt prnvism'ÜJ ~"11 los
(~asns clP f'Sff' :u·l ícnln.
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Paragrapho segundo:
Tratando-se de profugos do
t•areert~ hastará um documento da antoridadc administratiYa

oir judie.iaria

r·ppr·udu-

zindu a :-;enlença, com decla.:..
racão do tempo da pena ainda
a sPr cumprida, data e cirt·.umstanciada ia fuga e dados
relativos á Identidade do de-

tento.

·

AR'l'IGO

6°

~u na l11~dslação

de uma ou

de arnhas as Partes Oontrarlalllt•s ltonYer, actuàl ou futul'alllf'.ul c•, penas corpora.es
uu de lltol'fe, o paiz requerido

resm·va-se o direito de não
eu Ll't~ga r· ', t)x.traditando iucurso em lae:::; ;,Jenas, salvo se o
pai:t re.querente assumir, por
via diplomatica, o comprornis:::;u de comrnuta1-as em
prisão.

AH'I'IGO

2. -· 'l'I'atándose de pró:fug·us de carcel ha·stará un documento de' la
autoridad
administrativa o judicial, reproducicndo la sentencia, eon
üeclaración tlel tiempo de la
)Jena que falta aún para ser
cumplida, fecha y circunstancia de la fuga, y datos relativos a Ia ident.idad del prófugo.
AR'l'ÍCULO

~i cn la legislaeión de um• o
dP antbas Partes Coutraetalllt•s hubicrrn actualmente o eu

rutm·o vonas corporales o
muerte, ·el país requerido
se reserva el derecho de no
~~rtlregar el individuo cuya exlmdición se pide por delitos
castigados con tales penas,
salvo que el país requeriente
asumiese, por via diplomática,
el compromiso de comnutar
dichas penas por la de penitenciaria.
el

dP

7o

As dpspPzas com a prisão,
sustentn n viagem do indi,·iduo t·n.ia extradição houver
~ido
euru·etlida, inclusive as
de t mnspol'LB dos objectos enc.onfrados em seu poder, ficarão a tmt·gn do Estado requel't1Jtf1'. a partir da data da enlr·,•ga do nxtraditando ao Representante Diplomatico · ou,
mu sna falta, ao Consular do
1nesmo J1~stado.

Alt'l'ÍCULO

7°

Los gasLos de prisión, sustento y viaje dei ·individuo
cuya extradición hubiese sido
eoncedida, inclusive lo:-; dR
transporte de los objetos ent·oulrados en su poder, querlarán a cargo dei Estado re•llterienl P, a partir de Ia fel'lm flp la entrega dei delint·uente al "\gente Diplomáf ieo, o en su defecto al Consular dei mismo Estado.

AH.'l'IGO 8°

Se uma das Altas Partes
Cuutractantes receber da ouf ra P'arf.B Gontractante pedidos de extradição e, ao mesnw tempo, outros Estados lh'a
pedirem para o mesmo individuo, 'lJl'OI~eder-se-á da fórma seg·uinte:
o.) ~i se tratar do mesmo facto, ser:í. p1·eferido o pedido
do I>aír. em l'u..io territorio a

Ün

AR'I'ÍCULO

~i

X"

mm df' las .\llns

PartP~

Contrataute.s recibicre d•• lu
c d ra
Parte Contratante pedi.çlos d~ extradición y, ai
m1smo tiempo otros Estados
la pidieren para el mi·~uno individuo, He procedení. en la
sig-uientt~ forma:
a) Si se tratar dei mismu
Ju~ehu, será preferido el pedido dd país eu cuyQ terri-
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c) No easo de crimes cujas
penas se.i nm iguaes ou equivalentes, será preferido o
pectido que em primeiro lugar Li ver sido recebido.

lorio la infracción. hubiere
sido cometida;
b) Si se tratar de heohos
diversos~ tendrá preferencia el
pedido que versasc sobre la
ínfraccióu lJilll ible cou pena
más grave;
,. ) En caso de del il os cuyas
peuas fucsen ig·uales o equivalientes, será preferido el pedido que hubiese sido primeramente l'ecebido.

ARTIGO 9°

ARTÍCULO H0

infracção tenha sido commettida;
b) Si se I ratai· de facto diverso, terá preferencia o pedido que versar sobe a infraeção punível com pena grave;

l)uaudo

eniL\~ÍI~t·.

1''~''''1'-.;1.-Ú

rnviar de mn paiz ao outro,
t·um préYia permissão, agen1 es
devidamun te autorisados
para auxiliarem o reconhecimt.ml.o da identidade do criminoso, ficando esses agentes
subordinados ás autoridades
do territorio em que agirem.
ARTIGO

'10''

A extradição ou a detenção provisoria não terá lugar:

Cnaudo nonvinim.;e! se podt·á enviát· do un país a otro.
con pro v i o pcrmiso, agentes
dehidamenl e atHol'isados para
auxiliar al rceonocimiento de
la identiuad del delincuente,
lJ.Ueuaudo ·cses agentes subordinados a las autoridades del
territorio en que fuesen oomisionados.
AB'l'ÍUULO

'1 0"

La cxtracHción o la detención provisoria no tendrán
lugar:
1 °) Cuando la pena max1ma
1°) quando a pena maxima
a comminar ou já oomminada aplicable o ya aplicada fuese
fôr menor de um anno, com- menor de un ano, comprenprehendida a tentativa e a didas la tentativa y la eomcumplicidade;
plicidad;
2") quando pelo mesmo fa2°) Cuando por el mismo
eto o extradit.ando estiver sen- hecho <:ll individuo cuya oxdo processado, ou já tiver tradición si pide se hallase
sido condemnado ou absol- procesado, o ya hubiese sido
virlo no paiz requerido; ·
conaenado o absueU o en el
país requerido;
3") Cuando la infracci«ín o
:~o) quando a infracção ou
pena estive1· prescripta segun- pena estuviese vrescripta scgun hi lcy rlel país reque-do a lri elo paiz requerente;
riente;
,to) Cnando cl inculpado Ln'•") quando o inculpado tique 1:';:-;pomlcl', en el
ve!' 1Ic responder, no paiz re- vic~s~~
querente, perante Tribunal país l'Pt1lHH'il~nte, anle i.t'ihu-·
nal o .iuicio de exenpci6n;
on .iniz de excepção;
rio) quando a infracção fôr
5°) Cuando la infraeciúu
dn ualureza militar ou poli- fueRe de naturalnr.a militar o
t.iea, contra a religião e a im- política o contra la religióll o
prensa. Entretanto a allega- de imprensa. Sin cmharg·o, la
ção de fim ou motivo político alegación de fin o rnotiYo ponão impedirá a extradição, se lítico no impedirá la extrao facto constituir um crime dición si el hecho constituyese
commum; assim como o fim un delito común; pero el fin

207

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ou motivo político não concorrerá para aggravar a penalidade.
ARTIGO

o motivo politico no concurrirá a aggravar la pena.
Art'rÍCULO 11(

11°

o.

presnnto Tratado vigoEl presente Tratado permarará al é seis mczes depois necerá en vigor hasta seis
que uma das Altas Partes mczes despues que una de las
Cnntracl antes n tiver denun- .\Has Partes Confratanl cs lo
ci:uJu. Ouleosim, depois de dcnmwic, y, luego que sea
npprovado, pela fórma legal aprobado en la fol'ma legal esusada em cada. um dos dois tablecida en cada uno de los
paizes, scL·:í. ratificado por dos paísns, será ratificado por
ambos os Governos, effe- ambos
Gobiernos, debiendo
cLuando-so no Rio de Janeiro, procedcrse en Rio de Janeiro,
nu mai~ breve prazo possivel 1 en el mús breve plazo posible,
a troca dos respectivos In- al ·canjc de los respecLivos
strumentos de llatificacão.
Instrumentos de H.atificación.
Em testemunho do que os
En tesUmonio de lo cual
re~pecl.i vus
P lenipoLencia'rios los respectivos
Pleuipotenassignaram o presente Tra- ciarios firman cl presente
tado o nelle appuzeram os Tratado y ponen on él sus
seus scllos.
sellos.
IFt>i(o t'Jil dt!pli,~ala ,,ni .\~
llecho en duplicado en Assurnp(.:ãL', nas línguas portu- sunción, en las lenguas porgueza o castelhana, aos vinte tuguesa y castellana, a veinte
e quati'u de Fevereiro de mil y cuaf.ro de febrero de mil
noveeeutos o vinte e dous.
novec i entos veinLe y dos.
(L. S.) JosÉ DE PAULA RODRIGUES ALVES.

(L. S.)

Dl!~UllETO

N.

ALEJANDno ARCE.

j (). U:26

-

tm

a DE

,:JUNHO lm

HJ2fi

Suspende, no dia 7 do corrente mez, no Estado do Rio de Janeiro. o estado de sitio prorogado velo dec1·eto numero
1G. 890, de 22 de abril ultimo
O P.rcsülentn da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
IH(•:-:olye snspendur no Rc;tado do .Ri(; de Janeieo, no dia 7

do cononte mez. o. estado de sitio prorogado pelo decreto
n. 1li. RUO, de 22 de abril ultimo attendendo a qnc naquclla
data ~~· d·~YI~Ill r1~alizar as elcirões par:; o pr·conchimcnto d1~
lllll:t 'n.~!a r!f~ Dc·p1.üado L<'n1kral pelo rel'c~rido Esl arlo.
.
lli(l de .raru~iro. Plll ~de junho de mil novf-'er~nln~ e vinle e
euwn. 1 n ~o da Jndep1~JHieneia e 31" da fl.epnblica .

.An'rnun

DA SrLVA _fJr-:nN,\Hn~o::-;.

Affonso l)enna .Jnnior.
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DECRETO N. 1fi. 9.27 -

DE

3

DE JUN.HO DE

1925

A hru ao ill1~niste1·io da Via(:ão e Obras Publicas o t:l'etlito
especial de 3.3-15:663$437, para attende1' a. os PIIUU'tltentos
devidos á firma J anot Pacheco & Cornp., 1)elos traf~(clho.<;
executados na construcção da Estrada de .F'e1·ro de Petrolina a 'l'he'rezina, em 1922 e 192.1

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'asil,
usando da autorização constante do decreto legislativo mJn;ero 4. 881, de 22 de novembt·o do anno IH'Oxi_mu pu~sado,
e tendo ouvido o Ministerio da Fazenda e o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 93 do Regulamento Geral d(~ Contabilidade Publica. resolve abrir ao Ministrrio da Viação e
Obras Publicas o credito especial de tres mil trcsento-; e
quarenta e cinco contos seisrentos e sessenta c trcs mil eentn
e trinta n sete réis (3. 345 :663~137). para attender ao'l pag·amentos ainda não effectuadoo;; c que deveriam eorrer pelos
ct•editos autorizados nas leis n. 4.555, de 1922, e n. ·1.632,
de Hl23, a Janot Pacheco & Comp., pelos trabalhoR exeeutados
~lR eonstrucção da Estrada de Ferro de PefrolinH t1 Thl•rczina, em 1922 e 1923. sob o regimen de l.arcfa.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 192G, 101" da JndPpendcneia e 37° da Republica.
~\n'l'HUR D.:\. SILVA BE~tR\nu~::s

Franeisco "'sâ.

DECRJETO N. 16. n28 -~ DE 3 DE .Jl 1NHO nF. l gz;j

Ápp1·ova a delibe,·oçiio da assembléa do Conselho de Adminis-tração do Banco Francez e Italiano para a tlme1'ica do Sul,
de augmentar, de 7JWO para .f5.000 eontos dr 1·,Us, , co.pital destinado ás s11as opcmç6es
· O Pl 1l'8identP da lRe;puhlica dos I~si;ados. Uni·dus tln HJ'<l!Síl,
agenden.do ao que requ~ereu o Banco FrrulK'PZ n Italianc para
a A~erwa do SuL sociedade anonyma. t·om sédP Bllt .Pari:H,
autorizado a funce•ion~r no 'Brasil :pe~o decrd!ll •u. 8. HW. •Jo
25 de ,agosto de 19.to. re-solve a~pprcvar a delil.IPl'at;ão da a~
~~~blea do Co~selho d_e A{lm'i.nistr·ação do nuesmo lianco, neah.zada em PM'I!· ·em ~8 de fev·er:eiro do eol'L'entc anno, augn•eprtando_ de '. 500 para 15.000 contos ,dn réis. ~~. ea'pital
•Jesh-IHtJdo as suas oporat:õt.'S.

·!l!iu lle Janeiro, 3 de junho de

t IC' neta

e 37o da ItepubJka.

Hl:!lJ. JOí" da

·

lnd,·veu-

.\H.'I'HUH. 1M 8ILV.\ lJI~HN,\JHWH.

J nnibal P1·eire da Pousecft.
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lJEUHKfO N. lli.:J:!V -- IH!; ~ JJE .ll)X JLO JJE HJ:!G

Abre ao Jlinislf:rio da Unerra o credito tl1J 2:6;!,.').~ pr1ro JJII.tJamenlu ao ope1·ariu Francisco ,:tl/"redu Pú·e.s, em vi'l"l·uúa t.le
sentença judiciaria

O Pr0sidente da llepublicu uos E::;tados Unido~ do Bra::;il,
tendo ouvido o 'J'l'ibunal de Contas, na fúrnlU das tli::;po~i~.;õm;
em vig·or, rm;olve. de c.u·etlrdo eou1 a aulol'izc.u;ão eonstanl•~ IJq
decreto legisla ti v o n. 4 . 81t U H, uc 2~l •le ag·oslo de 1u~.'J, a Lr iL·
ao Ministerio da Gue['l'a o crcuito de 2 :ü28$, vara (~umprimcu
t..o da sentença do juiz fedcl'al Lia f' Vara do Dislrieto J.'ederal,
que homologou o accürdo feito velo relH'esentanle do da .\gricultura, Industria e Corumereio eom o operar·io .F!·aneiHeo Alfredo Pires, vara indcumiza(Jão a que lcw direito o Inei':!IO otJerario.
Rio de Janeiro, 3 de juitlw de 1920, 10-i·' da
b 37° ua nevublica.

lrJdep•~udeJJeia

AllTHUH IH ~!LV~\ Bl~lL\i.\llUES

J.'el'urwrlo SclemiJI'iJW tle Cf11'1Jtd/to .

.:lúre r1u JJ inislel'iu du. t;uerro o ''J'CtÜlu especial til: ·; :;"J98.~ 1J'll'fl
as dC~JJezas r·flccf-tuula:} pulu LaiJorafm•io M ilitur tlc Ducluriologüt em -192·f

O Pl·e,.;jd,~nlc da flt~prtllli(~a dos Ji::::l.;ulo~ l_;nidu~ dn 1Jt·aLeudo onvido n Tl'ihuual tJg Conlas, de aeeúrdo coJJJ o artigo 3.2, L\, do dl)tTdo H. l;,. 770. de 1 de novetulJr·o dt! 1 !J~;!,
I't~solV(', 11sandu da t~ulol'iza~:ãu eonsl:wi.P do al'f. 170, ~ , . . da.
!Pi 11. í. i93, de 7 de Janeiro de 1924, abrir ao Ministerio tla
Guerra 1 o erPdiln ~~~peeia I dt- 7: rítl8li\i l)':tl'a :ti ft'.ndet· ao pugulltf'nto dús desppz:·~~ PifPeLuudns pelo Lahoralorio l\lilitar d~
~;il,

.B;u·.tel·julogin.

t'.lll

1ü2'•.

Hio de .Jaw~it·o, :~ de junho de
e :J7o da llcpulJlica.
Att.'i'HUll

102~.

J),\

JO't'' da lnde(Hmtleucia

bJL\A HEllNAHUES.

Fei'JWndo 8elembi'Í1t0

de earvallw.
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DEGRNfO N. 1·6·.931

-DE

4

DE JUNHO DE

1925

Revoga o decreto pelo qual foi concedida a The Cascalho Syndicate Limited autorização para (unccionar na Republica
e cassa a respectiva Carta
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que, autorizada a sociedade anonyma The
Cascalho Syndicate Limited, pelo decreto n. 12.3.23, de 27 de
dezembro de 1916, a funccionar na Republica, com· os estatuto~ que então apresentou e mediante as clausulas annexfl.s
ao mesmo decreto, ficou dependente de autorização do Governo,
de accôrdo com a terceira das alludidas clausulas, qualquer
alt eracão nos mencionados esta tu tos; e, mais:
Considerando quP o capital social fixado no art. 5° da
primeira parte dos estatutos da referida sociedade (Mem!01'andum of Association) foi augmentado em agosto de 1915,
e o -v·alor nominal das aeçõcs, bem como a quantidade destas,
estabeiecidos no mesmo artigo, soffreram modificação em
mar·ço de 1918, determinando alteraç.õ'es estatutarias que não
foram submettidas ao conhecimento do Governo, o que constitue infracção da sobredita clausula III:
He::~olve revogar o citado decreto ri. 12. 3.23, de 27 de dezembro de 1.916, pelo qual foi concedida a The Cascalho Syndicate Limited, com séde em Londres, Inglaterra, autorização
para funccionar na Republiea e, bem assim, cassar a respectiva
,Curta.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1925, 104° da Independencia
e 37u da Republica.
AKrHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DE.C~11 0

N. !6.932 -

DE

4

DE JUNHO DE

1925

App1·ova a '1W1Ja alteração feita nos estatutos da Sociedade
Anonyma "Moinlto Santista'''
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndóndo ao que, devidamente reprcdentada, requereu a Sociedade Anony1ma "Moinho Santista", autorizada, pelo decreto
n. 5. 71.6, de 31 de outubro de 1905, a se organizar com os estatutos que apreE>ontou e. pelo de n. 6. 038, de 22 de maio de
Hl06, ·a reformar o art. 3'', dos mesmos estatutos. cujas alterações successivas obtiveram approvação pelos decrelos numPrQs 7 .099, do 3 de setembro c 7 .153, rle 22 de outuhro de
1908, 8.639, de 29 do mneço de HHI e 1:L2Rt), de f.'! de novembro de HH8, decreta:
Art.igo nnieo. Fica approYada. a nova altent(~ão feita no
art. 3o dos estatutos da Soeiedade Anonyma "Moinho Sautista",
por motivo da elevaçi'io do ca!)ital soei a!, de 6.000:000$000 a
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12.000:000$000, de accôrdo com a resolução votada em assembléa geva:l exLrtaordmaria dos Despectivos' aooioniiStas, a 29 de
abri! de 19·25, obrigada, porém, a mesma sociedade a cumprir
as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.,
Hio de Janeiro, 4 de junho d-3 1925, 104" da Independencia
e 37" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARD.&S.

Miguel Calmon du Pin e Almei,da.

DECRETO N. 16.933 -

DE

9

DE JUNHO DE

1925

Suspende, no dia 14 do corrente méz, no município de Bari1'1J,
no Estado de S. Paulo, o estado de sitio prorogado pelo
decreto n. 16.890, de 22 de abril ultimo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasiL
resolve suspender, no munici,pio de Bariry, no Estado do
S. Paulo, no dia 14 do corrente mez, o estado de sitio prorogado pelo decreto n. 16.890, de 22 de abril ultimo, attendendo
a que naquella data se devem realizar os eléições para o preenchimento de uma vaga de vereador para a Camara Municipal local.
Rio de Janeiro, em 9 de junho de ·1925, 104" da IndepePdencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEB

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 16.934-

DE

10

DE JUNHO DE

1925

Regulamenta o uso da medalha de "Merito Naval", dAJ
Almirante Jaceguay"

~rpremio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
na fórma do artigo uni co da lei n. 4. 889, de 26 de novembro
de 1924, e usando da attribuição do art. 48, n. 2, da Constituição Federal, decreta:
Art. Lo A medalha de "Merito Naval", do "Premio Almirante Jaceguay", cujo uso aos officiaes premiados é concedido pela lei n. 'l.889, de 26 de novembro de 1924, será collocada no peito, ti esquerda rta medalha C. L A. (Cruz de campanha, de 19f4 a 19f9).

Art.

~.

0

O distinctivo será suspenso por uma fita de

om ,036 de largura, de gorgorão de seda encarnada com bordas
brancas, sendo a faixa central encarnada de om,024, e as listas
brancag Jateraes de om,oo6 de largura.
-
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.\L'I. :;,o.\ lJtuTela qur• ~nl•:-;fifw• n 11:'10 ela medalha terá
I'OIIIfll'ÍIIH~lllo a lal'~lli'H da fita 1'. :-ii'I'Ú !IS<tda 110 llteSlllO
lnga1· do rJist inclivo .
.\1'1 . .1," .\ nwdalha !'Ct'Ü a deseripla no n•gnlatlttmlo tio
pt·emio eiu vigor. demllninada dP "l\lerilo .Naval Premio
...'\lmiratdP Jaceguay". ~~ I cr:l a not.aljão P .•1.
Arl. 5.u Revogam-se as disposif:õt•s em eontrario.
I fJliiH

fiio de .Janeiro, 10 de jnnho de 1\):!.5. 104•J da Iw.lerwudeneia ~~ il7" da Republiea.

An·rHuu.

UA ~ILVA BEHNAHIJE8.

Alexandrino Faria lle Alencar.

Uegulamento para a cumpetencia e outorga do premio "Alutjrante Jaceguay", a que se refere o decreto n. 16.934, de 10
de junho de 1925
(Anuexo aos eslatttlos clu Clnb Naval)
,t," O pl'CJIIio armual <<Almirante JaePgtla~~». assi11o' dr~no
ltiÍlliiÜO r~m honl'a do alntirante Art.htll' .laeE'l=!'tJay, qtll' o in~l.i

luiu na se:-;sãn rnagnn de 11 de junho de L8!l0, por oe1~:tsião dn
tomal' vossr~ da presideneia do Cltlb ~aval, ~:· eousl ituitlo por
\Hml tlll~dalha de ouro. cujo cnuho, gravado na 'Casa da :\IIH~da,
~~onl inúa a cargo do thesoureiro do elub.
:!. :Descripção da mPdalha,: De ouro e d1~ fúrnm e i r·cular,
dr• 0"•.0:?0 df' rlianw.tro; a medaHta aprrsenta no verso a figura
da~- ~eir~ncia --- st~ntada na has1~ d" 111\1 t:anhão. lc·rulu as miioc;
111 Htiatlas ao cepo de urr1·a ancora.
,
No primeiro plano da allegoria se n~elll pro.ieet.i:--;, 11111 l:ruquis e uma machadinha, cn,las hastPs S(' ert1zam. ~a pal'le :--110

Jli~I·ior

s1~

destaca

a

inscl'ipção -

.:\n

B~erit.u

naval.

No

vet·sn sP lüem a~ valavras - H.~pnhliea do~ Estados Unido..; do
Brasil -- em cireulo. e. em linhas parallela.3 ao 1liarut'Lro horizontal - Premio do Cluü Na,val. inst.ituido ~~m 18~)0 p1~J.o vil~~·
almirante Jaceguay.
·3. 0 O pafrimonio e-:;pecial do vremio ~ formado pot· duas
a.police;:.; da divida publica do valot· nominal de 1:000$ eatla
unm, de juros de {) ~{:. ao anno, os quaes continuaeão a st~r appl il'ndo-:. t•xrlu~ivaiHentt.'. :í !'unhagem da n•etlalha.
'1.•• A imporfaneia dos juro:-:. IlÍÍO dt':3}Wndilla pal'a n firn
l'~peei l'ieallo no artigo anterior. será dr:'t i nada at' al!gllll'llf o
do paf l'imonio do IH'einio. para que P~SP [li)S'-a faze!' faer·. ''\ l'liI1JUlnwnlr•. a prJssiYPi-: dPpreeia<,:í)r•.-: do valnr da llllll·r\a nal'io1tal.
~<l fJl'~'setdP data'·' Pl'I'IIIÍt' <ll'IIH-"1' l''lll"lit,ri.J,, ,.,,1,!1J tllfl:"lt-a 11 balm1r'n :-:I'~Hinf~:
F1111do in..:titÍlid.-, a ! l de junho ·I·· I :o-:!'t'. f'l•ll\ , ... , id·' ;J: 1lltl~.

jllt'O'- }H'Illlllzii}t~_;;: :! :!IXO~Il:íO. th'."l'''Za-: :! : ·,:_~x:;;\:)11. -':tl•i., r_ollf1'''
l'~'CPila r•. dl'"fli'Za :-,:-,j~~lflll. imporl:111cia :.u·l11:1l "" J•al•·iiiH•nir,

:~

:ü;:)l*900.
5." Pa1·a a I'Oltlpelt•neia ao p1·enlit• P stta Olillll'!-!<1. l'l~solvn n
Cl11lJ :\'a,al. erh' li'-'"Ptnblt\a t!l'l'aL IJ1H~ S1•ja psfr·idHIIWIII" ob:-;et·-
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varlO, rrora fll)) deanfr. O 1Jl'f'Sen1.n I'PI!'tllanwnto, OJ'gani'l:HlO tln
arcôrdo eo111 os Sf'lls P~latntns r. tanlo qnant.n possiYf'l. l'fllll n
JH•nsanwnfn do insfilnidnr. para 1'!--:St' fitn t'SIH't·inlnwniP enn;-;ltltado JIPia dir·cclnr·ia nelual.
ti. 0 A dír'f'l'fot·ia dn ellth fnt·nndar•;'r:, ali'• o dia 31 dt' dPZI'llh
IIm de ,cada arllln. n thPma ~o]H'í' o dP~f'IIYoh in1••nfn do qnnl
drvf'r:í Yf'rsaJ' n !'Ollf'lll'sn ao prPmio a cnn fr>t'i r-sf' a li df'
j1111hn segnintr.
/." O tlrt'llla serú pnhlicado. pf'ln menoi'. I r·n~ YI'Zf'"· rntr·••
o:; dias I a I o dP janeiro. nas follms dP maiot· rit·cnla~:fí!• •!a
1:apifal F\d~J"al, junt:unnnte eom a J'•'PJ'odncçiío. das Jll:~net:
paes eonrhçoPs para o ~~oncnrso qw'. poT sna f ornw. f ll':ll':t
abcr·f o indPJH'ndente dP insrr·ipção.
8." 0;;; ron<~úrrrntes retllf~ttPr·ão os scrts f rahal llnc;: ao I"
.. , ...,.,,, at·io do Cluh ató o dia 20 df' abril.
!l." Os tr·ahalltos sl:'rão anonvmos f' sr assi~nut·ão pnr· lllll
.ps!'ltdonyn1n 011 mofo Jrr·pyc. rP'j)(>,l,ido no alto n1r ú nmr·g·Nll
d1! earln folha.
Cada f1·ahaltH' scl'á acompanhado de uma carta. frr,hada.
~~ lacraria. conlPndn o nome rio seu at rtor r t.razenrio na ral'f.P
••x:trema dn Pnvolnrrn o psrndonymo ou moto pr)l' PIIP adoptarlo.
1 O. Os t.rabalhos não rlí'verã.o excedPr dA 150 pagina~ df•
papel alma~so pautado em 25 linhas. quando r~criptos :í mãn.
,, o snn eqnivalenf ~~ quando impressos. Não SPt'ãn aeceHm;
para jnlganiPnt.rl ns trnhalhos em q111' sP enconf ,.,.. m Pnfrnl inl1ns.
t·azllras on qllarsqm•t· en1rndas qun inctiqnmn suhst itnição dP
pala\THS.
·1 f. O f hrma podeT:í ,·onstar dP uma só nu de divnrsas
proposições rom ligação J'eeiproea f' y,•rsar:í Sl'tnprP soh1·P
nssnrnpf.os conrf'I'nentes á profissão do officinl rir mal'inha,
('nllw !Jnnwm do mar e homem dP guerra.
12. O ronrnrso ,, franqw>,ado à todo o pPssoal milif:~r· da
.\r·mada, in"lnsivf' o das
rlas~H'~
assimiladas, Pxcopf.narlns
;qwnas os mrmhros da directoria en1 Px:ercicio no Clnh Naval.
·f :1. Os trabalhos apresentados. dt" eonformiriadf• ,·om as
di.-;posiçôes prPcectent.es, serão PTJfregues :í. commissfío jnlga
dnra a f~~ o dia :10 de abril.
·J ~. Para a formação da cornmissão julgadora serão r.onYidados pela di rectoria do Cluh tres soei os. ft'-nrio a mP~ma
direetoria Prn Yisl a snas apt.idõPs f'Tll ·r·,~Jar,ão ao thPITta "''"
I'OOC.llJ'SO.
I !'i. O jnlgarnenf.o será prommriado por maioria de voto~.
16. A com missão julgadora, em carta ao presidente no
Club, emittirá o sen juizo, nos termQs segnintf's: "A eommissão julgadora opina (unanimement.e ou por maioria dt•
~etJ!'l lllf'lllhms) qn~ n trabalho soh o pseunonymn on mnl o. _ .
foi o fJlll' frafn11 da qw•stão proposta do morln mai:'; tnag·isfrnl''.
Pnragraplto I!Dico. A commissão terá a faculdarit' df' niin
julgar di;rnos dn prPillio os trabalhos apn~sentados. o flUI' si;.:nificará ril'r·Jaranrln qun Pl!l Sf'll .inizo
(unaninw 1111 d:t
maioria) o prc•111in dPYI'I':í fi1'rtr r·t•'-'en·arlo p:tl'il no,·o f'OII,.,,rso dn arllln ~r·gninte:
J'i. Em rPnnião extranrrlina1·ia convor·ada pt•lo Jll'f'SÍ''~'"'r. a dit·l'rfor·ia do Cluh. rlepoi;;; rlP fomar· t'tlltlwrimrnfo dít
paJ·erPr rla ron1missí'ío julgadora. prorederá :í. alwrtnr·a dn
r:u·fa fJIH' f ivt'J' na P,art.P. :xt:Prná fio envol~!crn o pSPlJ(Jon~·JnH
()IJ mnfo, rPnstantr 110 ri' f enrlo parPrcr. a f nn d1•
~~oniH•I'I'I'
o
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nome do autor do trabalho preferido, ao qual será adjudicado
o premio.
As demais rart.as serão, acto continuo, incineradas sem
ser abertas.
Paragrapho unico. No caso do paragrapho unico do artigo
anterior, todas as cartas serão incineradas.
18. A directoria do Club solicitará da Revista Marítima
'Brasileira a publicação, em suas columnas, do trabalho pr~
miado.

DEOlw.TO N. 1 ô. 935 -

DE

f o DF. ,JUNHO DF. 1925

Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia de
66:461$436, de modificação do desvio, na estação .re Candiota, situada no· lcüometro !64,8!6 da linha de Rio GranriP.
a Baué, da RDde Viação Ferrea do Rio Grande do Sul
O Presidente da IR!elp-ublic.a.. dos Estados Unidos do Brasil.
af1tenden.do ao que solicitou o Es·tado do ·Riio Grande do Sul, ary·endatn.rio da Rêde do Vi,acão Ferrea Federal do referido Est.a:do, conforme contrato celeJbrado nos termos do decreto numero 15.438, de 1.0 de abril de 1922, e á vis,t.a das infcrmacões prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas em o fficio n. 400/8, de 27 de maio do corrente n.nno, decreta:
A'I'ti.go unico. Ficam approvados os documentos que com
este baixam, rubri.cados pek· director geral dP EX!pe:diente da
R~cr.ntari.a de Estado do l\Hnisterio da Viação e Obras Publicas, constantes do pro.ier.to e respec·tivo orçamento, de modi:ficação do desvio, na estação de Candic.f.a. si-tuada no ldlnmetro 264,826 da linha de Rio Grande a Ba.gé. da Rêdo d1•
Viação Ferrea Federal do Estado do Rio Grande do Sul.
~ Lo De accôrdo com a alinea k, olausula IV do r~onLracto
n. que RO refere f> decreto n. 15.438, d.~ 1 O de abril de 1!12?,
Jica autorizp,da a escripturação, na conta de eapit.al daqnelln
rêde, da despeza que fôr realizada c wpur:l!da em. regular tomada de contas1 até ao maximo do orçamento ora approvado.
na importancia de ·56 :461$436 (>Cincoenta e seis contos quaf.rccenf.os c sessenta e um mil quatrocentos e trinta ~ sei"
réis.
.
§ 2.o Para a conclusão dos trabalhos fica fixado o prazo
de 4 (q;uatJro) mezes, a contar da data em quP o aT'rondatario
fôr notificado do presente decreto.
IRJi,o de .Taneiro, tO de jnnhn de 1925. 104° ria Tm1Ppoll-

r1enoia e ::J7o rla

~Riepnblica.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
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DFJCRETO N. 16.936 -

DE

10

DE JUNHO DE

1925

A pp1'ova as plantas dos pontos de aterramento e 1'espectivas !inhas de liqação, dos cabo.CJ .!lnbmm·ilws de que é r.esswna?·ia a Compaania Italiana dei Cavi Tclrgraphici
Sotlornarini
O Presidente da tRievublie.a dos Estados Unhlos do Brasil,
aLtcndonck ao qnc rr.qucrcu a Gompagnia Italiana ~~ri Cavi
T,~Jr.gra.phici Sottomarin i, {t qual foi t.ransún·ida, p('}n eontea·do er..lrJJradn em virf.ucle do clr.ercto n. 16.87 :1, de 8 de abril
(lo correnf.e allno, a r.one('ssão dada a Enrico Rclweh ou nmpreza pGr clle organizada, para lançar, aterrar c f'xplorar dous
cabos t.clcgraphicos submadno~. -- nm ligando a cidarle do
Rio de .Tan~iro :í. de Hmna, na Jtalia, toc.ando na ilha dr. Fernando Norcnha, e ont.ro li.gan1lo a cidarlc do Rio de .lanPiro ú
uc MontcYidr~o. na Rf'puhliea Oriental do U:ruguay, ---- eomo
eonsta dn decreto n. 15. 435, de 7 de abril de 1922: c Lendo
em vista o parecer prestadc· pela Directoria Geral dos Telf'gra.phos, de0reta:
Arti·go unico. Fieam appro:vada·s as duas plantas que. em
duplicata, ora baixam, vi8ar1as pelo director g-eral dos Telegraphos P ruhricadas pPlo director geral de E:x:pedi~nte da
Secretal'ia de Estado do Ministerio da Viação e Ohras Publicas, dos pr.ntos de atc~~rramento e reSJpectivas linhas de ligação.
dos cabos tclegraphicos submarinos a qne s.e refere o deereto
n. 15.435, de 7 de abril de 1922, dos quaes é cessionaria a
Compagnia Italiana dei Ca:vi 'Ilelegra~phici Sot.tomarini, noc:;
termos do contracto dPr-orrentr. do decrrto n. 16.873, de 8 dr:J
nbril deste anno.
1

llhü de Janeiro, 10 de junhe de 19:?ri, HH" (]a Inrlcpendenr.ia. P :~7" da ·Hcpnhlica.
AR'l'IHlH DA SILVA BEHNARDRS.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16. 937 -

DE

1o T>E .JUNHO DE t 925

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito .especial de 9. 414 :850$448, para attender aos pagamentos
devidos aos serventuarios da União, com exercicio · no
mesmo ministerio, nos termos do art. f 50, § 1", do deC1'eto n. 4. 555, de 1O de agosto de 1922 :
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4. 895 B,
·de 9 de dezembro do anno passado, e tendo ouvido o Ministerio da Fazenda e o Tribunal de Contas, de accôrdo com ·~
art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito ·especial de 9. 414:850$448, (nove mil quatrocentos
e quatorze contos oitor.entos e cincoenta mil quatrocentos
e quarenta e oito réis, para occorrer aos pagamentos
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devidos aos s~rventuat•ios da União, com exercicio no mesmo
miniHterio, nos termof:; do art. 150, do § 1°, fJo decrPto mlrr..ero 4. 555, de 1 O fJe agosto de 1922.
Rio de Janeiro, 10 de junho dü 192!'5. J 04° da Tndnpr.ndenrw e 3i' na flepuhlica.
ARTHUR DA SILVA BERN ARnER.

Francisco Sá.

nF.r.RE'rO N. 16. 9RR -- NÃo FnT PTTRT.TCAno

nv.r:RETO

~·.

1<{).9:-:l!l ---

])E

1n

DI~ ,Tfl="HO

nr: I !)2!)

,11n•,. no Minisfe1·io da. V'incão ,. Obras Pnblicas o c1·edito ·e,~
pecio.l de 1.500:000$, pa'ra occorre1· ás despezas com fr
I'Ppm·or:lio do 1•in perm.rmentr> da ~"Jt>:trada de Ff't'I'O Cen'''rtl rln Rrn.flil, rlmwni{ir·nrln w~lns r~nrhf'ntr>.~ rir> 192:1
O P1·esifJente da Republica dos Estadcs Unidos do Bra~nl.
wmnfJo da autorização constante do decreto legislativo nuHH't'O í. A85, dn 26 df' novPmbro do anno passado e trmd:•
ouvido o :\linistnrio da Fazenda P o Tribunal df> Ccntas, no-.
termos do art. !l3 rlo H.f>gulanwnto Geral de Cont.a.hilidarlr:
Puhlira. resolve abrir no l\tinisfPrio da Viação P Obt·a~ 'Pnblica~ o credito rsper-ial de mil e quinhent10s enntos de réi!>l
·r l. !'500 :000$). para oc~orrer ás df'spezas com a r-eparaçiin
da via pf'rmanPnfP ela Estrada de Frrro Central do Bra~il.
damnifkada pelas Pnchentes de 1923.
·Rio dr Janeiro, 10 de junho de 1925. 1o.'f" da Jndrpen-·
orncia e 37° da· Republica.
AR'l'Hlm

DA

Sn. vA

BERNAnnBs.

F1·ancürn Sá.

DEnnRTO N. 1ô. n4o -

nE 10 oE .ru.Nno nE 192r.

.1 bn~ rw Ministe1io da Fazenda o credito espe'cial de 1'ets
91!):200$302, pa1·a pa(Jarn.,ento diu arati(icar.õe.fl e percefl,taocn,ç r•nr1.ccdirfas aos mensalistas e rlinrf.çfas dns rPpm·tirõr>s
su1Jm·riinnrfa.fi oo m.Psmn .rninistet•io

O P1·eside-ntr da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da auf.orizar,fio rünf.ida no deeret.o legislativo n. 4 .894.
fJo 26 flt• novPmhro do anno passado, e tenrlo onvirlo o Trihnnal dP Contas, na ftírma do J'egulamento appl'nvarfo pnln rlrr·t•rfn n. 15.770. de I df' novnmhro de 19.22:
Resolve ahriJ' nn l\'JinisiPt'io da Fazenda o r.rNiilo PSpPr.ial
flp noveef'nf.ns n quinze eonl.os, duznn1.os mil. fresentos e rlons
réi.s (!H::; :200$il02), para ocrorrf't' no pagamPnf,o rias g-rat.iflf':lçõns e pPrcenlagPns coneedidas aos mPnsalisf.as e rliaristns
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das repartições suhord i nadas ao mesmo ministerio, pelo § i o
do ar1.. J50, da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922 e pP-lo
:u·l. Hd, da lei n. J.632, de() de janeiro de 1923 .
.flio de .Janeiro, 10 de junho de 1925, 101'' da lnclepPnden~ia ,. :17o da llcpuhlica.
ARTHUR DA SILVA BErtNARDER.

Annibal Frei1·e da PomuJra.

as allel'açõcs j'eita:~ nos estatutos da C01n•ptwhia tlc
Seguros Uniâo dos Propl'ietal'ios, peia assem.blria. ar·ral

AmrNHY!

e;r,tm.vrdi;w1'ia, 1·ealizarla em 5 fk
anno

janei-ro t/IJ

t:ON('nle

O Presidenf.e da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
nlt cndPJHio uo o(jllt! l'NJtH'I't•u a Companhia de ~e.!.Çurn~ i; niãu
dos PI'<•PL'ietarios, eom S{~d.e 11c:·d~~ Capitnl, antorizada a fun-,JeionaJ' na Hcrmbli<~a. pt'la Ctl.J'Itr-paf<••llt~ H. !l, rh• j:! f!p junllu
dP HH12, J'~"'·solvP a-pp1·ovar as alteraçõe.s f·eitas nos srnR nstaLnlos, pela assembléa geral exteaordinaria. realizada em r, de
janc ·rt~ do <·orrcnl c armo. cunfor·nw a rr:;;pccliYa acta f1Wl n
este aeompanha, conl inuando a r<'fei"ida · enmpvnhia I'Oil1ple1amenf.e •.;ujril.a ús lris ,. rrf!·nlanwnlo~ yjg·cnfC'~, 011 f[IIP Yierrm a ~~·t· proJnlll~ado~;, sohr·c opl·r~H::fil':" flp ~~:~-T!t'n;.; e I·es-er.~u·o.s lllfii.'ÍI imos r fpr·r·eslrc:;.
fljn dr .faLwim, JO de juniJn dr l!_!?:í, Jflí-'' da lnd~pcn
tlPncia P :l~" da fiPpuhlica.
AR'l'HOR n.\ 8JT.V.\ BEn~ \RDFS.

Annibrtl Fl'circ tln F'onr.:cca.

DF.CR.ETO N. 16.942 -

DE

16

DE JUNHO DF.

1925

RN·ti{ica o decreto n. 16.762, de dezembro de 1924, que extin{lu.iu os nu.cleos coloniaes «Santo.r.: Ne1lf'S» e «Ru.u Rm·/J(n;n~ c r/Pu ou f1•n.r.: providenc~a.r.:

O PresidentP da Republiea dos EF;t.anM IUnirtos do Rrac;il
rmmlve rf~rtifirar o art. :zo elo decrPf.o n. 16. 7fiZ. rle ~1 Of' dP-Zf'mhro flp 1 9:? l. qnP ficrt assim rPrtigido:
«E' transfcri.rto para o rnunieipio d8 Ranto Amaro. no Esf aflo d:t Bahia. o Patronato Agrícola <dR.io BraTWO». f'T'Pndo
pf:lln rlf'<'reto n. 1 ô. OR2. dP :?ô junho 00 1!'125. »
R i o de .TnnPir'O H) rle junhn dP Hl~;J. 1 O~" da lnclepen.r!fmrin r :n" da Rep11hlira .
. \ll'J'If!'H n.\

~!L\'.\

HEBNARORR.

Miquel f:rrlmon riu Pin

f' ;\

lrqf'ir/.11..
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DEORETO N. f 6. 943 -

DE

f 6 .DE JUNHO DE f 925

Autoriza o Ministro da Agricultura, Industria e Comrr~:ercio'
a concede1• á Sociedade Industrial Cimento Monte Ltbano,
LimitaLla, os favores constantes do decreto n. 16.755, de 31
de dezembro de 1924
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve autorizar o Ministro da Agricultura. Jndustl.'ia e Con~
mercio a conceder á Sociedade Industrial Cimento Monte LIbano, Limitada, os favores constantes do decreto n. 1 G. 75!),
de 31 de dezembro de 1924.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1925, 104° da lndepenrlencia {' 37° da Republiea.
AnTnun DA SILVA BEnNAnngs.

Miguel Calmon du Pin c Almeida.

DECRETO N. f6.944

-DE

16 DE .lUNHO JIE 192:.

Autoriza o Ministro da Agricultura, Indust·ria e Com1nercio
a conceder á Co·mpanhia Brasileira de Cimento Portland, S/A, os favores constantes do derreto n. · J6.75!J,
de 31 de dezembro de 1924
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve autorizar o Mmistro da Agricultura, Indu.stria e
Commercio a conceder á Companhia Brasileira de Ciment(l
Portland, S/A, os favores constantes do decref.o n. f6. 755.
de 31 de dezembro de 19~4.
IRio de .Janeiro,. f6 de .Juti.ho de f925, 104.. da Independencia e 37.. da Republica.
ARTHUR DA SILVA BBRNARDBS.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N .. !6,.945 -NÃo

DECRETO N. i6.910 --

nE

22

FOI

PUBt.tCAD6

DE .rtJNTIO DI~ 192;)

Ratificação de Cuba das Cml1Jt?n.çõe.r; c de um Trotwlu ossi(ma-·
dos em Soutiaqn dn Chile, em 192.1
O Presidente da Republira dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a ratificação., pela Republica de Cuba. segundo
communicacão feita ao Ministerio das Relações Exte~iores
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pela Embaixada do Chile em Nota n. 49, de 17 de Abril ultimo dos actos abaixo enumerados e firmados na V Conferencia Pan-Americana, reunida em Santiago do Chile em
1923:

'

Conveneão sobre a Uniformidade da Nomenclatura para:
classifica<:ão' de mercadorias;
·.
Convençã.o relativa á Proteccão de marcas de Fabrica,
Cornmercio e Agricultura e nomes commerciaes.
Convenção relativa á publicidade de Dor.umentos Aduaneiros e
Tratado para evitar e prevenir Cunflictos entre o~ Esfarlos Americanos.
H.io de ~Taneiro, 22 de Junho de 1925, 1 o~ o da Independenria P :no da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEnNARDEA.

José Felix .1lves Porheco.

DECRETO N. 16 947
o

-DE

22

DE JUNHO DF. 19~L

T>ublica a adhesão da Suria e do Libano ao P1ootocollo addicional á Cnnvençõo de Herna parn a Jwntf!cçõo dng ob1·og litt erm·ias e a1·tisticas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
fnz puhliea a adhesão da Franca. pela Syria e pelo Libano, ao
Prol.ocollo de 20 de Marco de 1914, addicional 'á Convencão de

Berna, revista, assignada em 13 de Novembro de i908, conforme communicou ao Ministerio da~ nelaçõe~ Exteriores a
Legação Suissa nesta Capital em Nota de lll de Maio do corrente anuo, no OG 8/2, cnja trarlurvfio offirial ncmnpanha o
pr·~··~~·ntr. Decreto.
Rio de .Taneiro, 22 de .lnnho de
deneia o 37° da Republica.

19~:>.

I (J.l" rl:-

Indepen-

ARTHUR DA SILVA [{EnN ..\HilES.

José Felix .4.lves Pacheco.

Tradneçfío official.
LP~W:ão

da SuiRsa no Brasil.
N. GG 8/2.

Rio de .Janeiro, 1.4 de> Maio de 1925.
Senhor Ministro,
Ji~m nota de 28 de março ultimo, a Embaixn.la rla França
em Berna deu conhecirr.•ento ao Con~elho FPdr>r~l nH~ a França
nrlherin, em nome da Syria e do Libano, ao Protoc(!llo. de 2o
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dn nmn:o de 1'911, addicional :í Convençiio de Be1'n:1, revista,
par·a a pr-otecção d:-t~ ohr::tB littr>rf!rias e artística.;:.. de 13 ()P
llll\"fllniH'O

f>f~

dr> 1908.

~;, da í}itn Cnnvenr:<tu. ,-.;;ta arlhe~fít• 'l11pla tcH·notJ-<;f~ df~~~li~•a d!!'-'dr> 2R dP- marr;n de 1~!:?5. data
da IIIJI il'i1:ar;ão da E1n1Jaixada an f:nnselho Ff~d(~t·al.
Par·a todos o-; effPilo':'. f<·nho a honra de lf''Tlbrar a Vo"-"U
F.xcellcneia que, eJYI nota flp t 8 de junho dP 1!)'2 '1, n GovPrno
F1·nncrz Unha declarado adherir :.í Convenção .de Berna, re-

ncr·•kdn r···m n arf.ig-o

,.iAfa. pela Syria e pelo !Libano. Vossa Exc-ellencia fli~so foi
illl'nt·m:-Hio por nota de 26 dP a~osto do mesmo anu11, da qual
a pr·~>~Pnl e póde ser considerada e orno um complemento.
'J'rnzrndo n que fll'ecrdt' ao ronhrcimento dt" Yns;:;a ExcriIPnt•ia, aproveito o ·~ns.-'.io pal'a lhe renovat'. Scnlwr 1\linislr·o,
a· ...:P~uranea;;; rla minha rnais alta con~ideraef!o. -- G~rtsr:h.
A ~na Excf'llr>rwia o t;en hor· Do11tor Fel i\ P:lt'lwen. "ini:::1,., • ;~,. !•~;.;! nrln das !lPla•:GPs J•:xl criOI·es.

DE6RETO }';. Ui. ~HB -- llE

l'111Jii/•a o

::?

nE

.Jr:--:r-rn

nE

I !l?G

orlh.e.~i'io

das Ilhas Neerlanrlezm: ao /m:fihtfn lnfer-"'
nnri(ll1fll d~ Hygi~IIP f>ubliea rl1' Pru·is

O Presid~ntc da Repuhlica dos Estados Unidos do Rrasil
faz pu],Jica a adlv•são dos Paizes-Baixos. em nomB daH Ilha~
~ecl'landcza~, :i Rflpnrt.i~ão Internacional de H~·~ienP. Pu h! ir~.
com sf'ide em Pari". instHnida pelo accorrfo rle Roma dr. fl de
dezf'mhrn de 1flOi'. conforme r.ommunicou ao 1\[inisterio das
JIPlar:õf's_ ExtPrinr.Ps a Embaixada Haliana nPsia cnpil:-tl
nm nota n. 412/4·1, de 21. de abril do corr·ent.e annn. cuja trarllH'~ão official acomp:-tnha o prf'sente decreto.
Rin rle .Taneiro, 22 rlf' jnnho de 1925, 104" da Imlcpendf'nria " :no rla flppnhlirn .
.-\nTTIUil DA

SnxA

RtmNARDES.

José PeU:r: A IN''s Pnr:h.~~n.

Tradnr~~ão

offieinl:

Emhaixarla dn Tfa1ia.
Pn..:. A Hi/'.?1H.

Rio dP Jnnrirn. 21 df' ahril rlr: Hl?rl.
Senhor ministro.

nn

orrl~m

dP nwn Onvpr·no. fPnho a honr·a rle ltwnr ao
Voss:J ExceliPneia qnc a LPg-a.-:ão do!': Pnizp;:;_
pt'dill par·a in~f'l'fWPI' as rlhas Nn~:•rlnnfiPz:H
i·ii,'Jilll'fHlfl" flpssr' J'PÍ!ift na Em·oJXt. 011t1'fl os paiz1'r.; ttJH' p:11·l iI'IJlant da RPpnJ•f idin InfPrnnrionnl de Hvg-iPn~
PnhHrn Plll
J'aris, in~fitnida JlA)n a~rttrrfn rffl noma (lp. n rfe d('ZfllllhJ•() r!l'
1nn7.
·
·
·
·

rotdiPt'ÍIHCIIIo de
Ha.txo..: Clll Horna
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\ mesma L1~gação aeerc~ceuta que, cmquanLo o Heiuo do:;
Pai.zes-Baixos perwanece, para os effeitos da contribuiç_ão, na
:;cgunda caV•gor·itt dos nwncionados Estados, as Ilhas Neerlaudezas Jicam i11scriptas ua terceira categoria.
L~'il'ut'ia. pol'!anto, grato a Vossa Excellencia si se dignasse
de nccu;sar o rceebimento dessa communicação a e::;La Hegia
l~mbaixaua.

Pe~~o

accl'ilar, snnhor ministro, os protesto.s ua miuha
alta com;ideração. - ll. Boscarelli.
S Sua Excellencia o senhor Dr. Feliz Pacheco, ministro
de Estado das Relações Exteriores. - Rio de Janeiro.
lllai~

DECRETO N. 16.949-

DE

22

DE JUNHO DI!:

Hl25

Publica a ad/wsão da .França, ern nome dos Alauitas, d Cunven.ção Postal Unive1'sal, 1·eunida em Madrid, em HJ20

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do fit·asil,
faz; publica a adhcsão da F1'ança, em nome do Esta•i·l dos
.AlauiLas, aos actos da União Postal Universal, assign~~·1(s em
l\Jadrid a 30 de Novemheo de -1920:
Convenção Postal Univer·sal;
Ajuste relativo á troca de cartas e de caixas com valor
d(•rlarado;
Ajuste relativo ao scrvit:o de valcs-poslaes;
Convenção relativa á f mca de encommendas po;:.,!,a~.il.
Essas adhesõcs foram communicactas ao MiHi:::ilfJl't·; da:;;
Helar;õcs Exteriores pela Embaixada Suissa nesta Capital mn
Nof::J n. OG/ü/15. de 24 de Abril ultimo, euja lraduet:ãc, orficial aem11punha o prescnf e Decreto.
llio de Janeiro, 22 de .Junho de 1925, J.O.í" da Independoncia c :no tia Reimblica.
AH'l'HUil DA SU.VA BER~AHUif~.

José Felix l1lves Padtecu.

'11raducçfio oJficial

Ll'gadio da Suissa no Brasil
N. GG/6/15.

Rio de JaneiJ·o, .:!•i etc Ahril •I e f !h.' r,.
H1~nllor

i\1 inistro,

Em nola de 21 do l\far1~0 ultimo. n J!:rnhaixada da r·'nHlca
BP·r·mt deu eonltecimento ao IConBelho !FPderal que o E3tndu do:-; :\lauilas. a.nloriormonte ligado a Federação Syl'ia,
lornatHJo-se, a pal'tir de -lo do .Janeiro de 1H2G, um l~?larJo
autol!UJIJO. dotado d!' uma li:epart.i(?,ãu de correios e telegrapho~. deeidiu ~idhcrir aos Actos da União Postal Un.n·er-sal

~~m
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rnumerados em ·seguida e que foram assignados em Madrid a
30 de Novembro de i920;
Convenção Postal Universal;
.
Ajuste relativo· á troca de cartas e de caixas com valor
declarado;
·
Ajuste relativo ao servioo de vales-postaes;
Convenção relativa á troca de encommendas postaes.
No que diz respeito á convenção relativa á troca de encommendas postaes, o Estado dos Alauitas cobra actualmente
uma sobre-taxa de 25 centimos por encommenda posbl e não
deseja aproveitar a faculdade prevista pelo artigo 2f, IJ'l.ragrapho 2, da dita Convenção, exigindo uma somma superior.
Para a applicação dos artigos 24, 28 e 29 da Convenc;ão
Postal Universal e XXXVII do seu regulamento de exeeução,
o novo Estado deve ser considerado nas mesmas condiç0t,s que
o~~ Estados da Syria e do Grande Libano.
A notificação da adhesão dos Alauitas aos Aclos acima de
clarados é feita pela presente, em virtude do artigo 26 (.}.~ Convenção Postal Urllversal de Madrid.
De accôrdo com o pedido do Estado dos Alauita?. esta
adbesão é valida a contar da data da presente notiLl.ação.
Trazendo o que precedo ao conhecimento de V o,;~~ Excellencia, aproveito o ensejo para lhe renovar, Senhc•r Ministro, as seguranças da minha mais alta consid ~rat;ilc,.
Uertsclt.
A Sua Excellencia o Doutor li'c!ix Pacheco, 1\Iinistn: de
gstado das llelações Exteriores.

])]~CRE'l'O

N. 16.950 -

DE

22

DE ,JUNHo D~

1V25

Publica a adhesão da G1·ã-Bretanha em nonw do Protectorado de Nyassaland, á Convenção Postal Unive1'sal, assiunada em Mcul1·id, a 30 de not>embro de f.920
O Presidente da R.epublica. dos Eslado~ Unidos do Bl·asil
faz publica a adhesão da Grã-Bretanha, en: nome do Pt~o
lectorado de Nyassaland ú Convenção ·Postal Univers<JJ, con(}luida em Madrid a 30 de Noverr1bro de '1920, conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores a L1~gação
Suissa nesta Capital em Nota n. GG 6/19, datnda de 30 de
Abril de 1925, cuja traducção official acompanha rJ nre:::cnle
Decreto.
-

Rio de Janeiro, 22 de .Tnnho d·J Hl:25, 101~ :la lnrkpendeneia e 37° da llepublioa.
·
AH1'H1JH D.\ SILV.\

i ~EílN.\ROI~S.

José Felix All'cs [Jw:hcco.
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~O

Traduccão officiad.
Legação da Suissa no Brasil.

N. GG 6/1S.
R.io de Janeiro, 30 de Abril de 1925.
8Anhor 'Ministro:

De orderu ele meu Uoverno, tenho a honra de dar conhea Vo:;;sa Excellencia que, em nota de 15 de janeiro
ultimo, a 1-r'ga.-.:ão de Sua l\tajcstade Britanuica em Bern:t
romn:nnicou ·ao Conselho Federal Sui~.;;:o, Pm nome de seu
Governo, a adhcsão do Protectorado de Nyassaland á Conven':ão Postal Univers:.:l, cüncluida em Madrid a 30 de novembeo
ue Ht2D.

eirr~entn

Por nota complementar, datada de 28 de março ultimo.

a Legação cornmunicou aind&.!

1 ". que o Protectorado de Nyassaland devia ser com.
prehendido «nos ouLros domínios e no conjunto das colonias
e proteetorados britr1nnioos" mcneionados no numero 6. do al'tigo 29 da Convenção Postal Universal de Madrid;
2". que a adhesão do .Prolcc tora do de NyassaJand :'t
União Postal Universal seria valida a partir da data em qu~
a notificação da adhesão foi communwada pelo Governo Suisso aos outros governo~ dos paizcs que 1:w~rn pade da Uniliõ
Postal.
A notifiea~;ão da adhesão do Protectorado é feita pela
presente, en1 \irtude do art.ig1) :!6 da Convençüo .Postal Uni·~
vcrsal de Madrid.
De accôrdo com .o desejo n::.anifestado pela Legação dê
Snã Mnjestade Britannica, esta adhesão é valida a partir da
cltta da presente notifieacão.
Aproveito esta occa::Hào para lhe r·enovar, Senhor Minid·
tro, as ::.egur;}nças da minha mais alta. consideração. -Gertsch.
A Sua Exeellencia o Senhor Dr. Felix Pacheco, Ministro
de Esttdo das Relações Exteriores.

DECHE'l'O N. 1.6. 951. -

JJE

24

DE JUNHO DE

1.925

.t\.pprova alterações feitas nos estatutos da Sociedade kn.:.m:ynuJ
Moinho da Bahia
O .Presidente da Repuhlica dos Est.ados UnidO~ !.lo Hra.• i I.
attendcndo ao que requereu a Sociedade Anonyma Moin~w dÚ
Bahia, autorizada a se organizar pelo decreto n. 1 fí. tH2, dr> f)
de outnbro de 1921, que approvou os seus esl.al.ntos, n dcv;damcnte representada, decreta:
Artigo unico. Ficam approvad.as as alterações fciLls 1ws
estatutos da Sociedade Anonyma Moinho da Bahia, de aecônlo
com a resolução votada pela assembléa geral extraordinaria
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dos respectivos accionistas a :31 lle março de. 1925, obri~ada,

·pm·t~lll. a mesma sociedade a eumprir as formalidades uHerwres

vxig·idu.s pela legislação em vigor.

Hio de Janeiro. 24 de junho tle 1925, 10-í'' da

1udepem.lt~nem

c 3'7" da Republica.
AH'l'HUH. DA SILVA BEHNAHUEí-:i.

Miguel Calmon du Pin e Almeidn

DECilETO

~.

Hi. 952 -

DE

24

DE JUNHO DIJ:

Cmwcde á Cummissionm·-ia Italiana per il Brasile
para {uncciona1· na Republica

192ü
aulori:.UtiÜO

O .Presidente da Republica dos Estados Unidos do llrasil,
ul.lenuendo ao que requereu a Commissionaria Italiana per il
Brasile, com séde em :Milão, Ualia, e devidamentü repre~eu
tada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Ct'lll··
wissionaria Haliana per il Brasile autorização para. runeeiumu· na Hepublica. com os esi atutos que apresentou e mcdianl e as clausulas que a este acompanham, as8hmadas pelo
ministro de Estado dos Ncg·ocios da Agriculfura. Tmluslt·ia ~~
Commcrcio. ficando a mesma sociedade obrigada a emnpl'ir
as foJ·mal idades exigidas pela legislação em vigor.
llio de Janeit'o, ~4 de junho de 1925, 104° da lwlqwudencia e 37° ua Ilcpubliea .
.AH'I'HüH

UA

StLVA

UEHN.,\HUE::i.

llliyuel Calmun du Pin c Aluwidu.

Clausulas que acompanhàm o decreto n. Ui. 952, desta data
I
A :-;oeiedade auunyma Conmtis~ionaria Ituliuua pet· il .Hrasile •' oln·igadu a ter um representante g·eml no Brasil, eom
plenos c illimitauos poderes para tratar e uefiuiLivamente
resolver as questões que se suscitarem quer com o Governo,
quer com particulares, podendo ser deinandado e receber citação inicial pela sociedade.
lii

. 'J'mlus o~ actos (ll~e pml icm• 110 Brasil ficarão su.if'ifus
uuwamente ás 1'espeet1vas leis e l'egulameutos e :i jul'i8dieç.ão de seus tribunacs judie iat·ios ou administrativos, sem
que. em lempo alguni, possa a referida sociedade l'ecltuuaf
qualquer excepç-ão, fundada em seus estatutos, cuja::; tli::illO-

sições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á executão das obras ou serviços a que elle~ :se
rêferem.

Ill
J~iea doprndl'lliP de auloJ•izat~ilo do Go\Tl'lr•l quulqW'l'
alterat:iiu que a sur·iedudo iPnlla de fazer nus n•spediv··~ csl!lHttOI'!,
~e1·-llw-ha cassada a autorização
pat·a funeeiona1
fll\

Ht'puhliea, si inl'ring·i l' esta clausula.
IV
.Fica enleudiJo que a autof'ii~ai.:âO é daôa sem preju i;-:,,
do principio de achar-se a l'1oeiedade su.ieita :is distJO~i,~õt•s dt~
direito que reg-em as sociedaucs anonymas.

v
A lnfr·at'!.:fio 1le qttalquer da;; e!atJ:·wlas para a qual niio
pena fispeeinl ~rr·ú puuida eom a ruul! ~~ dt•

esteJn ('c)tnnlinn,ia

nm rnnlo dP tt'i~ r1 :non~' :1 einco ennlr)~ riP. l't'•i..: I:S :000.$) n.
~~;tsn dr· r·!•ineidl'!l('iR, ,·nm a ~~n~"tlf.'iitt da all!o"i:ttu:nn ,.. ,,needida fll'lP dt•l'l't•!o •·m Yil'llld" dtt lflJal !taixa111 :t" I'''P~entcs

110

eiHll~t.lta:-;.

Hin rlt'

.htlli'Íf'o,

'2'1 dC' junho de 19::27i. -- Jliuucl Culnwn

dtt Pin e Almeida.

DEC.RE'rO N. 16. 95:l -

DE

24

DE .lUNHO PE

1925

Ap1n·o'va o.~ p·rojectos de meiJwramentos a serem executado~
na eslaçiio de C1'tuei!J·o e suas dependencias, da Rêde de
Vtução Sul·Mineit·a, e be"t assim os re$pectivos orcamentos, na irnportancia total de 33.5:0..'l9$864

O Presidcnt~ da Republica dos Estado'3 Unidos do Brasil,
att.endenrlo ao que solioitou o Estado de Minas G:el'a!'s, aJTt~n
datario da RedE' de Viação Sul-Mineira, eonforrrw eon 11·acto
autorizado pelo deereto n. i5. 406, de 22 de marco de 1922, e
de accôrrto com as informàÇÕes prestadas pela Inspectoria
Federal das Estradas. em offido n. 504/S, de 10 de jnnho do
corrente anno, dect·et.a:
Artig·o unico. Ficam appruvados os projcctos que com
este baixam, rubricados pelo dir<.~ctor geral de expediente da
Secretttria de Rstado do Ministerk, da Viacão. e Obras Publicas, relaflvos aos melhor·ament{ls a serem executados na est.a~ão 1iP CrwH~iro I! ROas d~pendencia.s, da Rêde de Via~ão Sul1\Iinf'ira. f' hPlll assim os respectivos orçamento~. na imporf.anr.ia tntal de :~::H1 :0:39$864 (Lresentos e trinta e einco contos
u·inta I' TJOVf\ nnl oitorA:~.ttros e St.~~senta e quatro réis), conforme !'orr-ccção nelles feita peta Inspectoria Federal das Estradas, Ds quacs ta.mbcm btuxam, igualmente rubricados.
.
Leis de l925 - Vol. li

lq
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S L" De accôrdo com a clausula VII, 3° a alinea c do con-

fraet'i.~ dP al'l'nndamento da Rêde de que se trata, fica autori-

zada a eseripturação, na conta de custeio, da quanUa que for
ii<'S[H'll•lida com estas obras e apurada em regular tomada de
conta-,, a.t.:~ ao rnaximl) .dos orçamentos ora approvados.
~ 2." Pal'a a conclusão tlos trabalhos fiea marcado o prazQ
l(p ti ··(~•~is J nH•zcs, a contar· da da la em que o anewlatario for
no ti rica do de~te decreto.
lHo de .raneiro, 24 de junho de 1925, 104" da Independencia
c ~17° da Republica.
:\.RTHUR DA SILVA BERNARDBS.

F1·ancisco Sd.

DECRET!O' N . HL 95-í -

:Hn·e

D~

:?.4

DE .TU :"i BO DE

1925

fW Jlinisterio do. Viação e Obras PH,blicas o credito esperial de $ f/, 700j)O. ou·ro. americano, para pagamento de

uma conta do. Ame1·ican Locomotive Sal.es Corporation,
proveniente

de fo1'nrcimento de duas locom.oti'fJO.S rí Estra-

do de Ferro Cwnu·a.l dn Piauh'!}
I~stado~

O P resirlPni P da Hepubliea dos

Unidos do Brasil.

usando da autorizaç.ão eont ida no 'lendo legislativo numc•ro í.87H, df' 21 dP nnvPtnhrn d(l anno pas"ado e t.Pnllo ouvido
n \1 in isi.Prin da IF7tzenda .. " Tribunal de Contas. de accôrdo
eon.t o arl. \1:~ du H..Agulanu.•uto {jpral dt' Contabilidade Publica,
r~soh:f' ahrir ao MinislC'rio da Viação e
Obras ,publicas o
credito p:;peeial tle $ 41. 700.00. (quart"tlta e um mil e 3ete~?~"nt o~ dnllars ·. ouro amP'rieano, para attender ao pagamento
de uma conta da American Loeomofivr Sales Corporation correspondente ao fornc~cimentn llf' duas Jorornnt.h·as á Est t'ada
d'~ ;Ferro Central do Piauhy.
\Rio de Janeiro, 24 de junho de 1925, tn4o da IndependPncia e 37° da Hepnblica.
ARTHIJR DA SILVA BERNARUES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 1~.955 -

DE

24

DE JUNHO Dft

1925

.4pp,·ova. m• pro,ier:fos e J·espectivos m·çamentos, na irnpo?·tnncw totol ·ele 82:4 f9$560, de reforma,s, augmentos e fec!wme_ntn ela e.çtação de Passa Qttat1'o, da linha.-tro·nr.o dP.
f ;·u;;f'n''J n. Tuyutu, do R(1de de Vin.çâo Sul-Mineira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
~tllewJewlo aoA. ([Uf' soli~itou o Estado de Minas Gera~'s. arren-'
dafal'lo da RPde dP Vtação Sul-Mineira. eonfm'me eontracto
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autorizado pelo decreto u. 15.406, de 22 de marQO de 1922, e
de accôrdo eom as informações prestadas pela Inspeetoria
Federal da~ Estradas. Pm officio n. 478/8, de 2 de junho do
cOITentP anuo. decreta :
Artigo uuieo. Ficam approvados os projeetos e orçamentos a)Jresenlado.s pelo Estado de Minas Geraes, os quaes
a nste acom·panham. rubricados pelo director geral de expediente da t;ecretaria de Estado do 1\hnist.erio da Viação e
Obras Publicas, de. reformas, augmentos e fechamento da estação df' Passa Quatro, situada na linha-t.ronco de Cruzeiro a
TuyuLy, na Rêde de Viação Sul-Mineira.
§ 1. Dr aecôrfi.o com a lettra c, n. 3, da clausula VII do
cont.rac I u de arrendamento da referida rêde, fica autorizada a
esm·ipf uração na conta de custeio, das despczas realizadas colll
os melhoramentos, de que se trata, depois de devidamente
apuradas em regular 1omada de contas, até ao maximo dos orçamentos ora approvados, os quaes. com a co!'recção feita pela
Inspcctoria Federal das Estradas. montam a 82:449$560 (oitfmta e dous contos quatroeentos· e quarenfa e nove mil .QUinhf•ntos e sessenta réis) .
§ 2. Para a conclusão das obras fica marcado o prazo de
6 (seis) mezes, a contar da data em que o arrPndatario for notificado deste decreto.
Rio dP .Taneiro, 24. de junho de 19;25, 104° da Independencia
c :no da Republica.
0

0

A.RTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.956-

DE

24 DE JUNHO DE 1925

A..pp1'o·t:a o p1·ojecto e o 1·espectivo orçamento, na impo1•ta.ncia
de 37:143$843, para construcção de U?na parada e de um

desvio .de cruzamento no· kilometro /35,64 da linha de
Porto Aleg1'e a Uruguayana, da R~de de Viação Ferrea Federal do Estado do Rio Grande do Sul
O PrPsidenle da R~publica dos .Estados Unidos do Brasil.
attendendo ao ,que snlicit.ou o Estado do Rio Grande do Sul,
arrendat.ario da Rêde de Viação Ferrea Federal do referido
Estado, conforme contract.o celebrado nos termos do decreto
n. 15.438, de 10 de abril de 1922. e de aooôrdo com as informações JH'Pstadas pelfl Inspectoria Federal das Estrada'"i. decreta:
Art. 1.'' Ficam ap1)rovados o projecto e o orc;;.amento, .que
com este baixam. rubricados pelo director geral de eXíl)ediente
da Secrela·r.ia de Estado do Ministerio da Viação e Obras PuJ,Iicas, para a rons.trucção de uma parada e de um desvio de
cruzamento no Idlometro 135,64 da linha .de Porto Alegre a
Uruguayana, da Rêde de Viação Ferrea FPderal do Estado do
Rio Grandn do ~ui.
.Art. 2.o As dt:>spezas effectuadas com essas obras~ at.é o
ma:x imo do orçamento ora approvado, na importancia de
37: 143$84:~ (trinta e sete contos cento e quarenta e tres mil
oi1 ncentos 1· quarenta R trPs rP.is), serão, depois de apuradas
em tnwada de nmtas regular, levadas á conta de capital da
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Rêae. ae "coôrdo com a clausula IV, lettra I, do mencionado

oontracto.
Art 3. 0 Para & conclusão das obras fiel\ marcado o prazo
de tres tnezes a contar da data em que o arrendatario rooeber
notifieação do presente decreto.
llio de Jatwiro, 2·í de junho de H):!5, 1tll.í•• t..la IndependüUoitt o :li" dn. lleplihlica.

Anrrltun

DA HILVA B~~:RNARnEs.

Fra·ncisco :Sá.

o~cn~~ro N. 1

o. 957

-- o~ 24 o~ JuNHo o f!: i 925

Approt>a u p1·ojrcto e o orçamento, na itnporta·ncia de rP.i.~
.1!:351$~91, para as obras do abastecimento de aotta no kilometro ,'152. 370, da l'inll a de São Fran~iacn, drl Co-rttimnhw
E.~t1·a.da rlf! Fe"r1'o Silo }Jtw.fo-Rio Grand'!.
O Presirl•Jt1ln thl llPp\Ibliéi\ dos Estados Trnidos do Bra~il,
attendendo ao que n~qm~reu a Companhia Estrada de .Ferro ~ãn
Paulo-Rio Gl'alldt:>, t 1 h~hdh f~lll vista as infol'maçÕP8 prp:.;;f (J.da·-1
pela Inspccl o ria Federal das E"ltradas, r1m offic in n. 4 '' í/~. du
18 de maio ultimo, decreta:
Art. 1.° Ficam approvado~. de accôrdo com os docum('Il·tos que cottt éste baixam, rubricados pelo dircctor g~ral tle Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obra~
Publicas1 o projecto A o rm~pectivo orçamento, na imporlancia 1le
42 :Sti7$59l (quarenta e dous contoe tr~eenttls e cincoenta e
sele mil qumhenfos n noY1ml.a e um ·réis). para as obras dn
abllstécih1enfo de agua rm kilumf'tro ~~52,370, d11 li11ha de São
Ftlafic.isco, de que t~ concc~sionaria a requei'fmte.
Art. 2. As de~pezas effectnadas até o maximo do orçamento ora approvado serão. depois rle apur~da.li en1 tomnlfa de
contAs rogular, levnôns {t conta das taxas o.ddicionaPs t\ que M
refttl"e a pórtãt'ia d,, 2i d(J .luneiro de 1921.
Art. a." Pâra conclusão fias obras fica fixado o prazo dA
seis mezes, a contar· da data em que a requcretlf c receber no.:.
tíficação do prcsen I e decreto~
0

Rio de Janeiro, 2-i de j1mho dl' l\l25, 1(1.1·· da lndepen31" da Rl"pllllllcn.

d~hoia é

ÁRTHUR DA 8IJ....VA BERNARDES.

Francisco Srl.
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PEORJETO N. 16.958

~ DE

21

DE ,JUNHO DE 1925

A pprm·a o projecto e o respectivo o'T'çamerJto n{l importmwta
de 57:371$187 para augmento de linhas na e..~tação de
lbm·é, situada· no kilometro 2,.f7,788 da linha de OaoequyRio Grande, da Rêde de Viaçlio Fe1'1wa Fndm·al dn /t}starlo
do Rio Grnnde do Sul
O Presidente da. Jlepublica dns Esta1los tTn ido~ do Bt·asil,
all1•ndcmdo an que solicitou o Estarlo elo Rio Or·a.Jtdr> do Sul,
arrendalario da Rêde de Viação Ferrea }i'ederal do referido Estad•: ~~onfor·me c·otllraclo celchrado nos Iermos do dl'•~r·Pto numer~ 15.lt:38, de JO de abril dn 19~2, e dr- acrl'll'do L~om as informaçi)es prestadas pela Inspectnria FP(k•ral das Ji3slradas,
decreta:
Art. 1.° Ficam approvados o project.o e o orçamento que
corn e~:d.e hai~tlm, rubricados pelo director geral de Expedienteda Seerel.aria de ]ijstadn (lo M inisterio da Viação e Obras Puhlltms, para ampliação de linhas na astação de Jharé, situada
no kilomotro 247,788 da linha de Caceqny ao Rio Gr·ande, da
·R\êdf' de Viação Ferrea Federal rlo Estado do Ri,, Grande
do ~nl.
Arf.. 2.Q Ror1\ \evada â eonta do capit.al da lltf'lde, de accõrdo com a clausula IV, leLtra K, do mencjom,~.do contraoto,
a ctespeza que ftlr effectuada com a ampliação de que se trata
o apurada Pm rt~gular tomada de contas, até o maximo do
m·çamenfo ora approvado, ·na importancia de 57 :37,!$187 (nincoenta I' Rete contes fresentos e setenta e um mil c.ent.o e oifl'llln. c sete réis).
Art! :J.o Par·a nonelusão das obras fica marcado o pra~o de
O (s•~ls) 11wzt~H. a conlar da rlafa em qrw o arrondat.:wio fôl'
notificado deste decreto.
Rio de Janeiro, 24 de .l11nho do 102,5, 101." fia Indt~ptm
rloncia e :no da Republica.
i\A.THLTR I>.\ SILVA BERNAHDES

Francisro Srí.

HRCll"IDTO N. 1 (). 9rl!l --

DF:

24

DF: ,JTTNIJO IH~

1H2rí

Prm·ooa até 27 de setembro deste anno o prazo fixado para
a Companhia Estrada dr~ Perro dt~ \;'it•t-oria a Minas cont·Tuir a con.'itrurçrio da tltu•a estttçt1o init'ittl rf11 linhn d~
Vil'!orio a lfalJira do Mc!.lo nr•ntro
O Presidmlle da Rcpnhliea dos Estados U11idos do Brasil, aUmHJenrlo ao que requeeeu a Companhia Estrada de
Ferro tln Victol'ia a \1inas e de ncrt•rdo eom o p.nr•~rf'r que a
respeito rn·estou a lnspectoria Federal das Eslr·arlas ern offido n . 1!17 /~. ~J~~ R rlo corrente mez, df'r r·otn :
Ar·l i~·o unieo. Fica pr·nr·og:Hlo at.Ã 27 dn s••1t•rnhr·o d•'s1e
~nno o IH'a:W fixado no ~ 2° do af'tigo llllico do dt>er·eto numero Hi 1 õ<iO; de 27 de agosto de :1924 e que tm·minou n. 27
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.-!1~ março ultimo, JH\L'a a requerente concluir a eon~lt·uct:i'io
d-a nova esttwão inicial da linha de Victoria a Itahira do
1\Iatto Dentro.· na povoação de 8. Carlos, em frente á cidarte
. de Victoria, capital do Estado do Espirito Santo.

Rio de .Janeiro~ 24 de junho de 1925, 10·1'' da Jndf'JH'lldencia e 37" da Republica.
ARTHUR DA SH,VA BERNARDES.

Francisco Sri.

U}~CRETO

N. 1ô. H6fl ,.--- nE 2/t DE

.1 UNHn DE

1925

tlppJ•ova o projecto e orçamento na importancia de réis
,!J(). 000:000$, das obras d-:: cons'trucção do porto de Nithr1'01/, no Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da Republica dos Esta1ios Unidos do Bra"ii.
nf tendemlo ao que requereu o Governo do Estado rio Ri•.J df•

Janeiro, L!ecreta:
Artigo uni co. F'icam approvados o p.ro.ier.t.o ~~ o orçal:\ento, na in:.porfanria total de trinta mil eonf,os de réis
(~~O. 000 :000$
das nhra:o; dt"' Pom~trucção do po.rt.o fle ~i·cthe
roy, no Estado do :Hiü dP .Janeim, de acc1kdo eom as plantas
P mais doeumento~ qne eom P.~f.e ba-ixam rubricados pelo din•eto,. gl'ral. intr•rino. de Conlabilidudp d<J. ~Prrctaria rJp Esfndo da Viacãn t• Ohras Pnhlica~.
Hin de Janeiro. 21 de junho dr 1925. Jf}t,o da Inrlepen-·
dt>ncia f' 37° rla Republica.
ARTHUR DA .SILVA BERNARDES.

F1·a.ncisco Sá.

DEORlETO N. I G. 9-fH -- DE 24 DE .JUNHO DE 1.925

Ap}Jrova as rlausula.'í JWI'a a conr.f'.'18V1o ao Estrulo do Rio de
.Trmei;oo das ob1•as dr con.'ítrucção do porto Anrtra dns
RPis. fi,; mc.•m1.n Eslodo. ~~ a N'specfil'tt e:rplnrlu:tw

O PJ'Psid••ntl· da HPpuhlica rlo!'l

F~stados

UnidoB de Brasil.

attt'IHI<mdo an qtH• l't>l]tlf'l'PU o ('Tovernn dn E~tado dn Rio dt~
.lant>il•n ~" t.Pndn Pm Yisf.a a an torizacãu t•.onstanf ~' do d:'f'.J'PI n
lt>~dslal ivo n. í. 902. de :3 J dü dPzemln·o dn 1921, df'P.J'í"l a:
.\r-1 ign nnieo. .Ficam approvactas as clausulas quP rmu
esfp haixam assi~nadas pPln ministro rh• E~tadn rla Yiat.~ã,l "

231

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Ouras Puhlimlfi para a concessão ac }!;stafio do Hio I!P .Janei1·o
das obra:;; dP eonst.rueção do porto de ~\ngra dos HP is, no
mesmc g;.;tado, P a rpspectiva exploração.
IH:io de .JanPiro. :!4 de junho de Hl:!:l. J 01" da lndf'poudPncia e 37" da Repnblica.
Afrt'Hl.lR D.\

~ILV.\

Bl~H:"'.\fiDE~.

Franr.úwo Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n. t6.96t, desta data
I
E' eoncoclido ao }~stado dn Rio de Janeiro. de aeeorJo
eom a lPi n. ,í_90.:!. de 31 rlf' dezembro dr LB2t autorizaçfw
para a eonsl t'1te<;ão P exploração do pct'lo dP :\ngea. rlr?s Hei·"·
durante o prazo dn i:J anno .. .: enntado 1la data da r;•tr•rJti.a lm.
'11Jiara•g 1·apho 1mieo. O y•rspeetiYo cnnl raeto. ~(, sr~r:í rxcquin~I após o rl'gist,·o IH.:· Tribunal de Contas, nãn ;.;0 l'í'spon.sahilir.anclo a l.Jnião no r·aso dr Ber denegado· Psse r••gi~lru.
II

:\s olwas nPel~:;sarias á eonstrnc«:ão do porl o q1w eons1 i-1u •.• n nh.i~>ctr: da {ll'PSPnle -t~Onl~e~-;são cnrnprrhenflpm:
!0 , eon~lrueçã.o de nm "pier" com 300 mntros de ext.r~n
são danflf', atraea~:iu para Pmhat·eaçôPs df' oifn ntdros di'
t•aladn:
:?". assPntamcnto dP linhas ferreas. !'lltn r·esp.•di\·o mai.Pria I rndan íl':
:Jo, assentam~ntc d8 uma linha ferTPa para os guindastes;
í". ennsh·necão de dons armazrns eom a úrea total de
4.000 nwtr·os quadrado~. appm·pJhados
com guinrhtst.es 1'11-

hmfes:
5°, ligação da iJlta do~ CofJlll'il'o:' com a cidadP ~Ir• .\ngt·a,
por atl'tTo sustr>ntado POl' deus Pm·ocamentos;
6°, ligar;ão das li11has do cárs enm a"l das f> f r·ada;:; dt"
.F'r·lTO 00::-ilf' de .Minas, Cf'ntJ·al do iB:rasil e outeas;
7". ealçanwnfo da zona ai Prrada:
· 8°. installaçõPs dt• agua potavcL esg·ntos. dt• aguas plu--

vi acs, l11z e fOl·<_:.a;
.
·
\l". asspnfattH'nlo dt' aipparr~Utamento Pspt>t·ial pal'a ,•ar~a
(' d•'seat·;.ra d" l'éWviio P miTwric;
Pal'agrapho unieo . .EsHas obras coustat·ão dofalhadamenle.
do pro.keto (', or.::amrnf o~ que SPrão submet1 idos á approvaçãn
do Uovc>rno I: ederaL dPntro do prazo de seis (6) mPzes contado da data do registro do contraeto no Tt•ihunal de Conta-;
c• SPrão 1 nnsidnl'ados approva.do8 si o Governo se não houver
pronuneiado st~hro ellos findos noventa (90) dias depois de

sua apresentaçao.
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UI
Durante o prazo dP concessão o Estado do Rio de Janeiro
gozan\ da is.-w.:ã.o de 1odos os impostos e t!\X;as alfandegarias
Plll

g(•ral, enm relação aos materiaes, machtmsmos e appaz:e-

ilws importados para as obras e conservacão do porto, obJeeLo ~ll'sl (', L'onl r~<:LIJ c, b~m asflim, de todos os impostos fednnw~.

IV
A União transfeJ'e ao Estado do Rio
nlg·um, o domínio •IIil sobre as áreas dos
h<'m f'nuw dos a(~<'l'(•scido~ f'm qualquer
lrahaliJOs dt• ~a•wamenl o necessarios á

de Janeiro, sem onug
te~renos.de.marinhas
g-rao. athngidos pelos
construcção do refeJ'itlo poJ'I.o, comJH'ehendpnclo os cáes, os ~ogra~ou~·os Pl!blicos
,. a•·n•azl·ns. n fitando o b:sla.do concesswnano mYestldo da
aulot·idadc• para dN'J'elar desapropriações.
~ 1.'-' Pat'a os tenenos já aforados a te1•cciros, _os OI~us das
drsa(JrOJH'ial.,'ões recahirão sobre o Estado concesswnarw.
§ 2." O Estado concessionario cederá sem indem~üzacão
alguma. pa•·a a União os tP.ITenos necessarios aos serviços da
1•:strada dt~ J<'I'J'l'o Oesl1~ dE~ .Minas no littoral ou na ilha dos
Coqtwir·os. A limitação desses terrenos será feita por accôrdo
~~11tm a. L-nião P, o E~tado concessionario.
~ :1." .\ E~fl'ada ~~~~ F'f!r·ro Oeste de Minas terá o direito de
1'-íff'lltiPr' .-;uu:-~ linha~ ~ohr•~ n atl•no de Ugação da ilha dos CoIJIII'iro~ corn " eolll iJH!IIll~ e úe fazer inslallacões provisorias
JweeHsarjas ao ~wu tr·afego, emquanl.o não estiverem construidas as que o Estado concessionario tiver de fazer para o serviço do porto.

v
E' dispensada a robranca dos laudemios sobre os terrenos

de marinhas que forem adquil'irlos pelo Estado do Rio de Ja-

neiro, para os fins
sob1·e o:-; f.I~JTI·no..; de

mencionados anteriormente, bem como
marinhas e os accrescidos beneficiados
que o mesrrw E:-:tado v·~nder, os quaes continuarão sob o domínio direcro da L'ni~o
que ns aforará aos re!;pectivos compradorP~.

VI

Si. dentro do prazo €la concessão. o movimento commerrial do porto de Angra do~ Reis exigir a amuliação das obra3
dt' que trai a a clausula li, o Estado concessionario fará a
com; f rucção e exploracão das novas ohras de accôrdo com o
que fica estabelecido no presente contracto.
VII
Os nrmazens construidos pelo Estado concessionario gozarão de todos os favores e vantagen! e ficarão sujeitos nos
onus dos A.rma~ens alfandegados e entrepostos da Unilio,
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vm
O capital definitivo será o que resultar de todas as import.ancias reeonhecidas como definitivamente empregada~
nas obras pela Gommissão de Tomada de Contas, não podendo
exceder do total dos orç~mwntos que forPm approvados pelo
Goyeruo Fedru·al.
O capital, uma vez approvado pelo Governo .Federal, não
poderá mais ser alterado, salvo o caso de ampliação por obras
novas, de conformidade com a clausula VI deste contracto.

rx
As obf·as de eonstrucção serão iniciada·~ dentro de Sfli'
(6) mPzes a contar da data do inicio do trafego da Estrada de

Ferro Oeste de. Minas até a cidade do Angra dos Reis e concluídas dentro de tres (3) annos, a partir da referida data.
ParagTapho uni·co. Si o Estado concessionario preferir antecipa,; ns prazos arima estabelecidos, poderá fazel-o apresentanno ao Governo Federal os estudos definitivos e respectivos
orçamentos, para a neeessaria approvação.

Todas as obras serão executadas soh a fiscali~ação da
lnspectoria Federal de Portos, Rios o Cannes, ~em onus algum
paT•a o concessionario, por intermOO.io de uma commissiio especial composta de funcci . :nadns da mesma repartiçl\o.

XI
O Estado dará prefeTencia em igualdade de condições ao
pessoal e material nacionaes para e·mprego nas mesmas obras.
XII
Durante o ,prazo da concessão o Estado concessionario
será obrigado a fazor por sua ronta as reparacões necessarias
ás ohras r~ mantcl-as em perfeito estado de conserv.aQão, ficando ao Governo Federal o direito de, em f~tlta de oumpl'lment.o desta clausula, mandar executar esses trabalhos por
conta do concessionario.

XIIT
O ERfado do llio de Janeiro terá o direito de fazer construir na zona não alfandegada do porto mencionado armazens

frig·orifiros, gozando dos favores concedidos em lei.

XIV
Qualquer trecho do ráes neostaYel. com o devido apparf'lhnmcnt.o, só poderá sP-r entregue ao trafego publico mediant.e
nutori1.n.;fío dn Governo Federal, para o inicio da exploração
commercial e da eobranca das taxas do seryieo de e:r;ploraeAo.
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que poderá ser feito pelo Estado concessionario administrativamente ou mediante arrendamento.
XV

Para remuneração e amortização do capital effi!Pregado
nas obraç; e para pagamento das despezas de custeio e conservação, o concessionario terá o direito de pcreeher as seguintes
taxas:
A) Pa.·ra rem,uneração e a-mortização do capital emprega.du no. ob;·as - taxa de 2 o/o, ouro, cobrada sobre o valor
1ot.al da importação pelo porto de Angra dos Reis, objecto
desta concessão, devendo o producto dessa taxa snr cntregno
ao Estado concessionario mensalmente, de accôrdo c>Om as instruc-ções que o Ministerio da Fazenda expedir a respeito.
B) Pa1'a conservação do pm·to - Taxas cohr·ada.;; dns liados nas seguintes condiçõPs:
o' sobre lodas a 'i mercadorias cte importação estrangeira, descarregadas no port.o, quer a dP-searga
seja feita no cães. quer em qualquer ·ontrn ponto
da bahia, por kilograrnma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$00ll
b) sobre mercadorias nacionaes, só mente quando sejam haldeadas directamente, de navio para naYin, sem utilização do cáes. por kilogramma....
~Oo·J
.c.~ Carga ou descw·oa Correspondendo :i l'etirada da::m·ercadorias do oonv<'~ do navio para o dú·e:O: ou vice-versa.
nãn cnm')n'<•ht"ndP-ndo o ~erviço de cs~.iva do porão do navio.
o f{ual sf'r1á fnilo pela tripulação 011 á cmst.a do Int•srnn 11avio:
o.i para os generos de importação estrangeira, por
kilogramma desembarcado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $001,;;
h'; para o earvão de importa<;ão estrangeira, ptn· kilograrnma desembarcado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*00 I.
r.) para os generos de cabotagem e de exportação para
o estrangeiro~ por kilogramma embar~:ado (Hl
de~cmba rcado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lf;OO 1
D) Capatazias --- Comprehendendo t.oda a br·açagmn e rnovinwntacão das mercadorias ou qnaPsqner generns, desde a sua
descarga no d~ies até a entrega aos respC'etivo;õ; cnnsignatat·ios
nas portas exteriorns dos armaz,en~ int.emos 011 extf'rnns do
porto, nos portões da sabida dos pateos e fleposit.os do cá·es
ou nas Pstações de estradas de ferro sitllaflas na zona do porto.
sendo nesse e.aso o desembarqne feito tlireetamente no c:ies
para o vagão e a df~~cat·ga deste por c·onla da pal'll' inl~"t'Ps:-arla
nn vice-vPrsa:
o) para os generoç: de importação u,.:tl'angPi t'a, •'XI'PlJW
apenas os easns fia~ J(lfJ•as h a h, na razãtl de:
F.m volullle até 500 kilogramrnas de pe"o lJl'!lto. pot·
l;iln . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*oo:;
ldem de mais de 500 até I. 000 kilogramrnas (h• pc;:-;n
hr"ufo. pnr kilo .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$flOR
f.th•nt UI' ma i~ dl' l. ono k ilograllllllaS U[' pe:.:o hl'l rio.
por· kiln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*filO
h) para O!'= ~.!'enero:-; df• impol'l.ação estraug1~il·a da..; t ahPIJa:-~
rle despaehu sobre agua, qnanrlo não obrigados a fienl' •·m dP-
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posito, dB um dia para out.ro., nos armazens, patem; ou depPndencia.s da faixa do cáes :
Em volume até 5()0 kHogrammas de peso bruto, por
kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$00~i
Idem de 500 até 1.500 kilogrammas de peso hru to,
por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$00;}
Idem de mais de 1 . 500 até a. 000 kilogrammas de pe!':o
bruto, por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$00R
Idrm de mais de 3. 000 kilogramma~ de peso hr11 to,
por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!501 n
O valor da eapatazia para eadu volnn.·e HfH':Í •·ale11ladu Jwln.
tabella r.orrf~~pondent.e ao lin1ite do pc:o:;o em que inr ida u
volume, applicado á· totalidade do :-:cn peso nffnef ivo.
r.) para o carvão de pedra importado do estrangeiro,
por kilogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *0'0 L'i
d) 11ara os generos de exportação para o e~t,·angdro,
por lülogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~q)(ll.:i
c) para os generos de importação ou exportw;flo po1·
cabotagem, por kilogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *no 1.:-i
f) para os minerios de manganez, ferro P para at·nias
nwnazitjcas, export.ados para o esfrangf'iro. pot·
kilogramrria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$00 I
o) para o sal e o assucar nacional. por ldlogramrna.
$001
h) para o carvão de pedra nacional~ por kilograrnma.
$001.5
Para os generos a granel, a taxa ser~á a mareada para P'vnlunws até 500 kilogrammas.
.
}~' Armazenagem. ·Corre:;pondendo ü guarda dn Jnet·cadorias nos armazens. pateos e dependencias do cáes, aendo cobrada, a partir do dia da mürada até n dia da sabida. por mez
ou mnzes vencido~, cuntando-st> como nwz int.PiL'O qualqttcr
fracção de mez,, e calculadas as f.axa~ sobre o valnr nfficial
determinado pela alfandega, on. para as rnereadorias nacionaes. sobre o valor do conhecimento ou fart11ra c·ullli.IIPl'cial :·
ai as tnercadorias de importação estrangeira, em gera(;
depositadas nos armazens internos, pateos de dependencias do
c:íes, pagarão :
Um mez, ad valor em .. .. .. .. . .. .. .. .. . ..... .. .. . . . .. .. .. .
1 o/o
Dous rnezes, t 1/2 % a·o mez on t.otãi de............
.J o/r
Tres n1ezes, 2 o/o ao mez ou total de. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 o/o
Quatro mezes, 3 % ao rnez ou total de............... 12 %
•Continuando dahi em deantc :i ra:não de :3 c;~ pal'a cada
111ez que se segn ir;
b) as mercadoria~ de importação estrangeira constantns
da talmlla K ·tias alfandegas e recolhi.das aos armazens intfc'rnn~.
pateos -ou dependPncia:-; ·do eáes. pagarão o dobro das Iaxa~
ac.ima indicadas:
r· as mercadorias de importação estl'angeira da tabella ll
das all'allfiL•gas e que forem despachadas sobrP a agua, emhor·a
fPnham ·de ll'ansitar pelo dáes e snas dependenl'ias. fprãn isr.n~:,ão dP taxas de armazenagens e o praw de ,o;;eis diàs tdf•is para
sua L'etir-ada; r.a::;o se,ja t_•xceuido nssP prazo, :o;••r·-lh(•-ha l'n1ãn
enbrarlo o rlohrn das taxas dP armazenagt•ttt a CJl!P r•slarialtt :-;,,_
.iPitas, si não fossem despachadas a bordo nn sohrP agua;
dJ as mC'readorias naeionaes de qualquer natureza, PIH
fransif,o prlo cáes e suas ..-Jnp~ndPncias, tf•r.ã.o isPnção da ta~a

de armaJenagem com

c:lireito a seis dias utais para se:rerri reti..radas; caso seja excedido esse prazo, ser~lhes-ha, então, oo ...
brado, como armazenagem, o dobro. das taxas geraes indioadaa
Ila lettra a do presente capitulo (mercadorias estrangeiras);
e) as mercadorias recolhidas aos 1\rmazons externos do
oáes~ quer as de importação estrangeira, desembarcadas Já com
aquelle destino, com pern~~issão da ~lfandega, qnAr as nn.oio ..
naes de qualquer natureza, pagarão de arma:wnagum taxas
nquivalentes ás adoptadas nos armazens externos partionlares,
oonstantes das ta'bellas approvadas pela fiscalização do porto
e r~visla annnalmcnte;
f) om qualquer caso de demora de mercadorias no oáes e
!'mas dependencia!i!, por moUvo rte quf'c:;t.õe~ snscitartas pAla
alfandega ou referentes ás convenienoias do fisco, serão ado ...
ptadae, para a cobrança das taxas de armazenagem, as mesmas
reJ!ras estabelecidas nas alfa.ndegas para os seus serviços d~
cães, procedendo-se igualmente com relação ao modo de contagmn rlc prazo e demais casos não prévistos no presente ar ...
tigo.
F) - T'ransporte - Correspondendo a qualquer transporte de mercadorias não comprehendido nas taxas. rle oapat.a~ias acima especificadas e feito pelas linhas
ferroas do
porto:
·
a) em vagões de p:ropriedade llo porto. correndo 88
operações de carga e descarga por conta das
partes e em volumes de peso não superiores a
500 kilogrammas, por tonelada ou fraccão. , . . .
2$000
h) em vpgões; das estradas de ferro em corresponrhmcia e nas mesmas condições acima, por tom~lada ou fracçtlo. . . . . . . • . . . .. . . . . . . • . . . . . . .
1$000
c) para. os volumes de peso indivisivel superior a
!SOO kilogrammas a taxa de transporte Rerá igual
á de capata1.fas correspondentes.
Nos transportes entre os armazens externos particulares
ou flestes para as estações d~ P-stradas de ferro a taxa minima
rlf' transporte correspondente á me-ia IotaQão do vagão respe ...
ctJvo.
Paragrapho unico. São isentos de taxas de conservacllo
cln porto as ]anchas, botes, esoalf'res e outras embarcaçõeCJ
mindas, empregadas no movimento de passageiros e bagng-rms, assim como as pertenoentee no~ navios atrncailo~.
1

O Estado concessionario fará., quando juiJrar conveniento,
ncctmlo com o Governo Federal, o~ trabalhos nf'erssaJ'ios
nn ra n f'Rf.ahelf'cirnentn rle umn :wna frmwa. nos t0rmns do
~ :1., dn TI. XVI dn ar f.• 96 da lo i n. 4. ~1~. r.Jn fi i! e janeiro
dn 10?1. hem comn o eRt.a.beleciment.o rio Rerviço flp inflammnvf"iR e rorr•o!=!ivoR em Jocaes apropriar.Jns nas vizinhancas
r.Jo port.o objecto deste contracto.
PnrnJ{J'apho unico. ERA~R snrviçns F!Priío f'xploraciM pelo
11!HI.ndo l"llfll'"~~ionnr·io, ndm ini~f r·a f.iYfl'JnPJlf.fl 011 Jl0f' nrrnnnallll'llln, . I'I'SJ>nltndns as condit,~õos que fnr-om
est.nhelf'cidas
Pl\ln tTnrfio qnant.o ao regjmen fie importação de mercailoriaA
de accõrdo com a legielaeão federal;
rln

.\aTOs

oo
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xvn
O :mst.ado coticessiohario, .nn cunfortnidade do § !>" do
art. 1" llu decreto 11. L 746, de :13 de outubro de 1H69, poderá reduzir as taxas cobradas, do aeoOrdo con1 a clausula
XV, quando a l'enda liQuida do porto eXI)edar de 12 % (doze
por cento) do capital empregado naa obras, a que se refet•em
as clausulas VI ê VIIl, ·e bem âBSitn quando forem utill~ados
apparel h os ou dispositivoa espeoiaes gu~ facilitem à carga,
descarga e movimentação das mercadorias no cáes e armazens
do porto obj eoto deste oontraoto, com a restricção, porém,
constanle do decreto n. 4.. 902, de 31 de dezembro de 1924,
de que as taxas reduzidas não poderão ser inferiores ás taxas
cobradas na occasião no porto do 1\io de Janeiro.

xvm
Para os effeitos do oontracto depois de inaugurádos os
$erviços de exploração de qualquer trecho do cáes serão consideradas:
Renda bruta - O producto da applicação das taxas da
clausula XV e mais a somm11 da todas M l'éndas e:)ttrabrdina(('ias1 eventuo.es ott oomplomentart'Js, devidatnêllta dtscrhninadus
no regulamento que fôr expedido parà exploraoão do porto ou
o respectivo contracto de arrenda.Inénto.
_ Renda liquida ---.. A renda apurad~ após a tloduoção das
despezas de custeio, que oomprebendem todas as que forem na ...
cpssaria.s a execução dos aervioo~, a c.onservação das obras
faas, a manutençio das profundidades do porto e do ~anal
de accesso ao mesmo, e as geraes de administração.

A fixação da renda bruta é da renda liquida durante o
periodo de exploracão do porto referido será feito _pela commf~são de tornadas de oont&ê reunida semesttfllmente nos termos do decreto n. 6.ri01; tlé 6 dé jUnho de 1907, a qua.l calw
~gualmente a apuração do oa.pitlll mencionado na clausula VIII.

XX
A atracação de navios ao eáes e o transito dae mereado·
rias pelo mesmo serão regulados pelas disposições da lei
4.279, de 2 de junho de 1921, e res_peotivo regulamento, ou
pOr nova~ dtgpost~~ê le~es que substitti_am aquellas e que

1

ténbartt cllractêr geral.

XXI

A baldaaeao de tnerôadoti&e, quer de importa~o quer de
exportação no interior dó fJotto, só será permittida á cusltt
dos interessados e mediante conveniente fiMálizao!o do con-ceseionario e do fisco aduaneiro e dé acoórdo nóm as di8P.Osições da lei 4 .279t de 2 de junho de tlt2t ê rMpMtlv() r~guta
JDento ou novos dhJJ)ositiws Iegaes a respeito.
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XXII

Os serviços de exploracão do port(a serão

regulamentado~.

de accôrdo com as leis em vigor de modo a harmonizar o fun-

ecionament.o do fisco aduaneiro exercido pelo Ministerio da Fazenda com os interesses da administração do trafego do ptorto
a cargo· do Estado concessionario e os serviços de fiscali1acão
1.b contracto a ca·rgo do Ministerio da V-iação e Obras Publieas,
representado pela Inspectoria de Portos, Rios e Canaes.
XXIII
Além fias taxas da clausula XV, o Estado terá a faculdade de executar serviços extraordinarios como se,iam: emissão de tearrants, reboques, abastecimento de agua, fornecimenf o de pessoal e apparelhos de sua propriedade e out.ros
serviços não determinados llf'lste contran-to, cobrando por elles
t 2.xa s especiaes.
XXIV

O Est.ado concessionario poderá executar lodos o:;

~.e.rvt

c;os da sua concessão ou qualquer delles· por preç.os inferiores

aos das tarifas approvadas, mas em caracter geral e não como
medida de exc.epcão a favor de quem quer que seja, com appro\·ação do Govel'no Federal e depo-is da necessaria divulgação
por annuncios affixados nos estabelecimentos do concessionario e puhl icado no jornal official e principaes jornat>H do
Estado, com a restricção porém estabelecida no decreb numero 4. 902, de 31 de dezf'mbro de 1924, de que as taxa~ reduzidas não poderão ser inferiores ás taxas em vigor naquella occasião no porto do Rio de Janeiro.

XXV
Serão Pmhareado::. t! desembarcados g-raf.uit.arnente ao l'SU-tbelPeimenlo tlo Estado coneessionario:
a} quaeS~~lW'J' sonnnas de dinheiro pe1·tenrcent!es á União

ou

ao~

Estados;

as malas do Correio;
as bagagens dos pa~sageiros que não esliverem stt.it>itas
aos direitos aduaneiros;
d) as cargas pertencent.es ás legacões e consulado~ eslrangeir·os:
e as · cargas pertt'ncenles a0:s funccionario~ da Un-ião
••rn eonüssão no e~l rangeiro, desd•• QUf' llws seja concedid<;
a i'<enf:ão de direito~:
f"· OS IJld.I'I'('1 JtO~ lw1Ji('o:o; ..~{HJI('Il1~", por(•Jll. (}113IldO Yl~l'Ífi(':tr·
u caso previsfo na segunda uarle da clausula XXVI·
(/) os iilllllÍ~ranl.,j.g (' suas bagagf'ns. sendo grat.uito o
tr·anspor•fp desfas .ul1imas df' bordo af,í n~ "starõk:>s iniri::H·~
da~ eslranas de ferro pelos vagões destas:
··
h) a~ amo~tra~ rtn nenhum ou dimi.unl o valor·
.
i) os PJ~JleJ'OS ou ohjccf os importados para us~o dus naVJOS de guerr·a das nações amigas e d.e suas tripulações. que
Ch(~garem em transporte dos respectivos Estados, ou
pab)
c)

1

em
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quet.es ou navios mercantes, mediante requisi~ão da eomre-·
1ente legação ou chefes de estação naval;
o~ instrumentos de qualquer arte liberal ou mecallÍl'a P os ob,iN·Ios de uso do~ artist.as 'CJUC vi-Prem t·esidir 1w
paiz. nn qtlantidariP. nPct·~sat·ia para o ~·xereicio de sua profissão ou indu~tria;
k) os insf.ruuwntos ue agriculiul'a e os objectos de uso
dos colonos, comtanto que não excedam as quantidades inclispensaveis para seu uso e de suas famílias.

n

XXVI
O Estado concessionario dará preferencia aos serviço"
do Governo Federal na utilização do cães e do seu apparelhanwnto, recelwndo por estes serviços a eompdenl P r'·mwwr·~çilo estipulada nas taxas do contracto.
::\'o easo, porém, de movimento de tropas fed(leae-;, puderão essas utilizar-se do cáe! e mais installações, app.u·elhaBwnt.o, I! de:pendencias do Il1í'SinO, para ('Ill'harque C desembarque, sem ficarem sujeitas ao pagamento li e Iax& aig·uma.

XXVII
X tlnião eahe o direito de encampar o porto. rlcpoh; de
deeoJTidos W annos de sua respectiva con:;trucç5o, indemnizando ., Estado concessionario de ·lodas as despezas r·0alizadas,
de acc,lrdo <·om a conta do capital e mais os lucros cessc;,nf t•s,
caleulados SP~wndo as renda~ dos ultimos cinco annr.•~.

xxvnr
A t·e~eJ~ao do •·ontracto poderá ser declararia de plem'
1lieeitn. por' fl••er·nfo dn GoYerno Ff'llfwaL sPm dC"pendencia de
.iuterpellacão on acção judicial, se forem excedido~ quao::.n.:uer
dos prazos fixados nesta concessão para inieio e eonclu ...:;fio dai"
obras. salvo caso de força maior comprovado, a juizo do Governo Federal.
XXIX

Verificada a resei·são do contracto, passarão á plena proda União todas as obras executadas, sem outra indemnização além do pagamento do capit.al reconhecido JH~lo
Governo Federal como relativo ás mesmas obras.
~riedaue

XXX
Findo o Jll'azn de 75 annos. contados lia d:1f.a da ki ltll-n:een ·~. 90'2, de :31 de der.emhrn dn 1924. isto .~. em ;~I d1'
•;lezPJHb~·o f~e 1999. revfn>terão par·a o dominio rla Uni~.o. sem
II_l:der!~mzatan algvma.

as ob1·as, ff>rrenos, hemfeitoria:;:, mate-

naliJxo, r·odante e fluctuanle e bnns moveis que conshfr:ircm
o acPrvo da actunl concessão.

240

xn:r
Verificada fl reversão das obras do porlo, objectú deste
eottlracto, si o Governo da União resolver arrendar os ! PspecLiv.us serviços, o Estado concessionario terá preferenc.i.a para
o arrendamento
o

XXXII
As d11Vidas que se suscitarem entre o Governo <h União
e o Governo do Estado conoessiona.rio, sobre a inlelligencia

das clausulas do presente (~ontracto, serão decididas por ti;es
al'bitros, sendo um escolhido pelo Governo da União, outro
pelo Governo do Estado e um terceiro, por accôrdo entre as
duas partet~ ou por sorteio dentre quatro nomes apresentados,
dous por cada um dos arbitros anteriormente esoolhidotl E
para todas. as questões judioiaes que decorrerem do presente
controoto fica adoptado o fóru federal.
o

Rlo de Janeil'o, 24 de junho de 1925

D:F~CRETO

N. 16.962 -

DE

24

o

-

Francisco Sá.

DE JUNHO DE

.

J 9:?5

App1·ova as chutstdtts Pàt'a tt concessão ao Esttulo du llio de
lataeirv da1 obra$ de con.struccão do porto de Nithe1·oy, do
mesmo Estado, e a respectiva explot·ação
O Presidente da Republica dos Estados Unidos de Brasil,
attendendo ao que requereu o GDverno do Estado do Rio de
Janeiro -e tendo -em vista a autúrização constante do decreto
legislativo n. 4 .902, de 31 de dezembro de 1·924, decreta:
At'tigu un ico. Ficam approvada~ as clausulas que com
este balxtt~ a~signadas pelo ministro de Estado da Viação e
Obras Puphcns pat·a a concessão ao Estado do Rio de Janeiro
do.!5 ohi·as de eonstru~ção do porto de Nicthcroy, no mt•smo
E::~ lado, e a respcct•va exploração.

lHio de Janeiro, 24 de junho de 1923, 104° da lmlepcndencia e 3JD da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEH.

Francisco Sd.

Clausulas a que se refere o decreto n. !6. 962, desta data

J
1~' concedido n0 J!~.sht.Jo do Rio
rnm n dPeret.o lt~gislntivo 11. -i. 902,
i WH, nntot'i?.:tçiio pat·a t\ r.onstt·ucoão
dn Nif.horoy. du.ranto o prnz0 d~ 75
~o referido .rJecrcto.

dr. .hneiro, dr. :u'.ef~rdo
de 3t f1e deicmbro do
l'l rxploração do pnrt.o
nnnos. cont.ado da d:lta
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.Paragrapho unico. O respectivo contracto só será exaquivel após o registro no Tribunal de Contas, uão se responsabilizando a União no caso de ~er denegado esse registro.
11

As obras necessarias á construcção do :porto que constitue o objecto da presente concessão COIIlJ>rehendem:
1", Dragagem de 1. 700.000m3 no canal de a.ccesso ao
porto e na bacia de ev·olução. O canal com a extensão dé
2. 5ü'O metros será dragado para a largura. de 80 meLros no
fundo c profundidade de oito metros abaixo do zero hydrographico do porto, terminando na bacia de evolução que tcr:í~
250 metros de largura;
2°, eonstrucção de cáes acosLavel na extensão de 562 met.ros, servindo á navegação de oito metros de calado e de 1.12~
meLros para dous metros;
3°, execução do aLerr·o atraz do cáes, numa área de
cerca de 571.800m2, com o volume de 2.633.000m3;
4°, construcção de quatro armazens. com a área total de
9. 680 n!etl·os quadrados, na faixa do cáes, apparelhados coru
guindaslcs rolantes;
5°, assentawento na faixa do cáes de duas ou mais linhas
ferreas. corr! o respectivo material rodante;
6°, assentamento de uma linha ferrea para os guindaste='
do cáes e fornecimento desses guindastes;
7°, ligação das linhas do cáes com ,as linhas das estraàas de ferro 'l~he Leopoldina H.ailway Company Ltd., Therezopolis, l\laricá e outras;
8°, construcção da avenida externa do cáe·s, com o minimo de 30 metr·os de largura;
9°, calçamento da zona do cáes de atracação e da, avDnida externa;
10, installações de agua potavel, esgotos de aguas pluviaes,
luz e força.
Paragrapho uni co. Essas obras serão executadas de accôrdo com os projectos e orçamentos approvados pelo decreto n. 16. 960, desta data, as quaes só poderão ser modificados mediante prévia autorização do Governo Fed·eral.

Durante o prazo da' concessão, o Estado do Rio de Janeiro gosará da isenção de todos os impostos e taxa·s alfaiLdegarias em geral com relação aos n;.ateriaes, machinismos n
apparelhos importados para as obras e conservação do porto.
objecto deste contracto e, bem assim, de todos os impostos
federaes.
IV
A União tr·ansfere ao Estado do lli odn Janeiro, sem onu::;
algum. o dominio util sobre as áreas dos terrenos de mari·nhas bem como dos accrescidos em qualquer gráo, attingidos
pelos trabalhos de saneamento necessarios á construccão do
referido porto, eomprehendendo os eáes, os lo~radouros pitLeis de 1925- V oi. li

11)
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blicos e armazens, e ficando .o Estado conces·sionario investido
da autoridade para decretar desapropriações.
Paragrapho unico. Para os terrenos já aforados a terceiros, os onus das desapropriações recahirão sobre o E·gtado
concessionario.

E' disp·ensada a cobrança

do~

laudemio.:; sobre os lerrenos

de marinhas que forem adquiridos pelo Estado do H.io de .Ja-

nniro, para os fins menci6nados anteriormente, bem como sobre os terrenos Jo marinhas p os accrcscidos henoficiados que
o mesmo Estado, vender, os quaes continuarão sob o domínio
directo da União, que os aforará aos respectivos compradores.

VI
.Si, dentro do praz-o da concessão, o movimento commereial do porto de Nielhcroy exigir a ampliação das obras dn cpw
trata a clausula li, o Estado concessionario fará a construcção
e exploração das novas obras de accôrdo com ~) que fica estabelecido no presente contracto.

VII
Os armazens construidos pelo Estado concessionario gor.arão de todos os favores e vantagens c fi~.arão sujeitos ao
o nus dos armazPils alfandP"ga:lns P Pntr('postns da lTnião.
VIII
O capital defimtiYo sm·á o que resultar U() todas as importancias rneonhecirlas eomo definitivamente empregadas nas
obras pnla Commissão rir Tomadas de Contas, não p-odendo
exceder de t.rinta mil contos (30.000:000$ú00).
O capital, uma vez approvado pelo Goverrw Federal, não
poderá mais ser alterado, salvo o caso de ampEação por obras
novas, do r.onformidafle com a clausula VI deste contracto.
Par·agrapho uni co. Por oecasião •la primeira tomada de
~~ontas .que se rPaliz,ar srrão computadas. paPa os
effcitos da
fixação do capital, todas as despezas feitas até então com os
f'St.ndns, snrvicns de terraplenagem c outros, referentes- ás
,,J11·a~

do pol'fo dn

Nidhc~r·oy.

IX
.\s nb1·as dP ennsh'lH~•:ão serãP 111 i e iada;: rJPntl'cl de• nnt
a contar lia data :lo r!'gistro dr: conlr3~to J;i'ln Tribunal
clr- Contas e •Jf"'YPrão ficar concluída~ dr!Htr;J do IH·azo dr_· cincn
~r!O•JS c•nnfad••;: da mo;;:m:\ data.
~nnn

X

T-odas as obras serão executadas sob a fiscalização da
Jni'pertoria FP1Pral do P:~rtos. Rio~ c Gana~>~. ~crn onus al~um

243

ACTOS DO PODEll EXEUU'l'IVU

para o concnssionario, por int.ermedio. de uma Uoillltli:;:;ão rE:l:lpecial, composta de funccionarios da mesma repartiijão.
XI

o Estado dará prcferencia em igualdade· de condições ao
pessoal e material nacionaes para emprego nas mesmas obras.,
XII
))ur·autn o pL·azo da eonce:-;são o Estad•l eoJWP::i:;ionaL·jo
SOL'Ü ohr·igado n fawr por sua coul a as rcpa!:ações necessarias
:.í.s obras e rnanlel-as P.m podcito estado de conserva~.:ão, ficando ao Govemo Federal o direito de, em falta de cumprimento
desta clausula, rnandar executar esses trabalhos v·or conta l10
concessionario.

XIII

o E:-;tado do Hio do Janeiro terá o direilo de fazer
eonstruir· na zona não alfandegada do porto mencionado armazens frigoríficos, gozando dos favores coneeàidos em lei.
XIV
,
QualquPr h'eei!w dP cáes aeostavcl, com o devido apparclhamento, s6 poderá ser entregue ao trafego publico mediante
autorização do Governo Federal para o inicio da exploração
comrnercial e da cobrança das taxas do serviço de exploração,
que poderá ser feito pelo Estado conccssionario admmistrativamentc ou mediante arrendamento.

XV
'Para remuneração e amortização do capital

cmp-:.·egado

nas obras e para pagamento das despezas de custeio e conser-

vação, o conccssionario terá o direito de perceber as seguintes
taxas:

A) Para remuneraçiio e amortizaçiio do
capital cmpre(Jado nas obras - Taxa de 2 o/o, ouro, cobrada sobre o valor
total da importação pelo porto de ;Nictheroy, de aec·ôrdo com o
J!.

4. do paragrapho lmico do art.. 7°, da lei n. 3.314, de 16

dP ouluhl'O de 1886, devendo o producto dessa taxa· s1~1.' Pnl.rc-

ce

~~un ao Estado e(mce:-:sionario nwnsalmenl<'.
conformidade
e1)Jll as instr·uc~~õ<'s que n Ministerio dá
Fazenda L'Xpedir a
l'CSIH'itO;

B) Para ronscJ'vaciio do porto - Taxas t,o.IJraJa:-:: dos uaYios Has seguintf's coudiçõcs:
a) sohm todas as lllel'eadol'ia"i de inqwt·fa6ío PsLrangeira. dcseal'l'egadas no JHIL'to, .quer a descal'ga
seja feita nu e.áes, tjuer Plll qualquer Llltíro ponto
Ja hnhia snh a ,jnrisdiceão do :mstado conce:-:~ionar·io. por· kilogt'::tl1lma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1)11 I
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b) sobr:e mercadorias nacionaes, sómente quando se-

jam baldeadas directamente, de navio para navio,
sem utilização do cáes, por kilogramma . . . . . . . $001
C) Carga ou descarga - Corresp.ondendo á retirada das
mercadorias do convéz do navio para o cáe:3 ou vice-versa,
não cornprehendéndo o serviço de estiva do porão do navio, ,,
qual será feito pela tripulação ou á custa do mesmo navio:
a.) para os genero~ de importação estrangeira, por kilogramma, desembarcado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $001,5
b) para carvão de. importação estrangeira, por kilogramma, desembarcado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $001
c) para os gcneros de cabotagem e de exportação
para o estrangeiro, por kilogramma embarcado ou
desembarcado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '$001
D) - Capatazias - Comprr.hendendo toda a braçagem e
movimentação das merc::dorias ou quaesquer ~eneros, desde a
!'Ua desearga no cúes até a entrega aos resper\Livos consignatarios nas portas exteriores dos armazens internos ou externos do
porto nos portões da sahida dos pateos e depositos du
cáes ou nas estações de estradas de ferro situadas na zona do
porto, sendo nesse caso o desembarque feito directamente. do
cáes para o vagão e a descarga deste por cont.a da parte mteressada ou vice-versa:
a) para os generos de importação estrangeira, excepto
apenas os cases das lettras b a h, na razão de:
Em volume até 500 kilogrammas de peso bruto, por
kilo . . . . . . . . . .·............................
$005
Idem de mais de 500 até 1. 000 kilogrammas de peso
bruto, por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$008
Idem de mais de 1 . 000 kilogrammas de peso bruto,
por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$010
b) para os generos de importação estrangeira das tabellas
de despacho sobre agua, quando não obrigados a ficar em deposito, de um dia para outro nos armazens, pateos ou dependencias da faixa do cáes:
Em volumes até 500 kilograrnmas de peso bruto, por
kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$003
Idem de 500 até 1. 500 kilogrammas de peso bruto,
por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$005
Idem de mais de 1.500 até 3.000 kilogrammas de peso
$008
bruto, por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de mais de 3. 000 kilogrammas de peso bruto,
por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$010
O valor da capatazia para cada volume será calculado pela
l.ahclla corrcsponôf'nte ao limite do peso em que incida o volume, applieado ú l.otalidade do seu peso effectivo.
c) pal'a o carvão de pedra importado do estrangeiro
por kilogramma . . ........................ : $001,5
d) para o~ generos de exportação para o estrangeiro
por k1 1 ogramrr.a . . ............ _ . . . . . . . . . . . . $001,G
c) pal'a o~ gmwros de importação ou exportação por
cahotagem, por kilogramma...................
$001,5
f) para os .n~inerios de manganez, ferro c para areias
~onazitwas, exportados para o estrangeiro por
k1logramma ......................... :. . . . $001
(J ) para o sal e o assucar nacional, por kilo . . . . . . . . .
$001
h) vara u carvão de pedra nacional, por kilogramma.
$000,5

ACTOS DO PODER EXECUTIV.O

Para os generos :a granel, a taxa será a marcada para os
volumes até 500 kilogrammas.
E) Armazenagem - Correspondendo á guarda de mercadorias nos armazens, pateos e dependencias do cães, sendo
cobrada a partir do dia da entrada até o dia da sabida, por
mez ou mezes vencidos, contando-se como mez inteiro qualg~er
fracção de mez, e calculadas as taxas sobre o yalor <?ffiCtal
determinado pela alfandega, ou, para as mercadorias nacwnaes,
sobre o valor do conhecimento ou factnra commercial:
a.) as mercadorias de importaçã(l estrangeira, em geral.
depositadas nos armazcns internos, pateos de depenfioncias de
cúes pagarão :
Um mez ad valor em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i o/c
Dous mezes, 1 1/2 o/o ao mez ou total de.............
3 o/c
Tres mczes, 2 o/o ao mez ou total de. . . . . . . . . . . . . . . . .
6 o/o
Quatro mezes, 3 o/o ao mez ou total de... . . . . . . . . . . . . 12 o/c
Conl innando da h i em dianf c á razão de 3 o/o para cada
mez que se seguir;
b) as mercadorias de importação estrangeira constanl ns
da f.ahella K das alfandegas e recolhidas aos armazens internos, p3f C'OS ou depencleneias do cárs, pagarão o dobro das taxa~
aeima indicadas;
c) as mercadorias de importação estrangeira da tabella H
das alfandegas e que forem despachadas sobre agua, embora
tenham do transitar pelo cães e suas dependencias, terão isenção de taxas de armazenagem e o prazo de seis dias uteis para
sua relirada; caso seja excedido esse prazo, ser-lhe-ha cntãc
eobrado o dobro das taxas de armazenagem a que estariam sujeitas, si não fossem despachadas a bordo ou sobre agua;
d) as mercadorias nacionaes de qualquer natureza, em
transito pelo cáes e suas dependencias, terão isenção da taxa
de armazenagem com direito a seis dias uteis para serem retiradas; caso seja excedido esse prazo, ser-lhes-ha, então, cobrado, eomo armazenagem, o dobro das taxas geraes indicadas .
na lettra a do presente capitulo (mercadorias estrangeiras);
e) as mercadorias recolhidas aos armazens externos do
cáes, quer as de importação estrangeira, desembarcadas já
com aqu elle destino, com permissão da alfandega, quer as nacionaes de qualquer natureza, pagarão de armazenagem taxas
equivalentes ás adoptadas nos armazens externos particulares,
constantes das tabellas approvadas pela fiscalização do porto
e revistas annualmente;
f) em qualquer caso de demora de mercadorias no cáes c
suas dependcnc~ias, por motivo de questões suscitadas pela alfanrlega ou rflferentes ás conveniencias do fisco, serão adaptadas, para eobranra das I axas de armazenagem, as mesmas rl'geas csl abelecidas nas alfandegas para os seus serviços de
cács, })J'Oeedcndo-se igualmente com relação ao modo de eon1ag_em df' prazo c drrnais casos não previstos no presenlt'
al'I.Jgo.
F) Transporte - Correspondendo a qualquer transporte
de mercadorias não cornprehendido nas taxas de capatazias
acima cspreificanas n feito pelaR linhas ferreas do porto:
a) em vagões de propriedade do porto, correndo as operações de carga e descarga por conta das
partes c em volumes de peso não superiores a 500
kilogrammas, por tonelada ou fracção. . . . . . . . . . .
2$000
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b) em vagões das csf radas de frrro em eorrrspondfmcia c nas mesmas comliçõrs acima, pnt· lonf'larla ou fracção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1$00.0
c) para os volumes de peso indivisivrl superior a 500 kilogrammas a taxa de transporte será igual á de capatazias corJ'cspondentes.
Nos transportes entre os armazens externos particulares
ou destes para às estações de estradas de ferro a taxa mínima
<!c transpol'lf' corrrsponde á meia lotação do vagão rP~pe
ctivo.
Paragmpho' uni co. São isentos de taxas fÜl con:.~rrvação
do porl o as lanchas, botes, escalert•s, e outras cmhat·ea<;:Õc'!
mindas, empregadas no movimento de passageiros o bagag-ens, assim como as pertencentes aos navios atracados.

XVI
O Estado concessionario fará, quando julgar conveniente,
de accôrdo com o Governo Federal, os trabalhos necessarios
para o estabelecimento df' uma zona franca, nos termos do
§ 3° do n. XVI do art. 96 .da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro
de 1921, hem como o estabelecimento do SPrviço de inflammaveis e corrosivos em locaes apropriarlos nas vizinhanças
do porto objecto deste contracto.
Paragrapho uni co. Esses serviços serão· explorados pelo
Esl afio concessionario, administrativamente ou vor arrendamento, respeitadas as condições que forem estabfll~cidas
pela União quanto ao regimen de importação dr mercadorias
dP aectlrrlo rom a legislação federal.
XVII
O Estado eoncessionario, na conformidadP do § 5° do
art. 1o do decreto n. 1. 7 46, de 13 de outubro de 1869, poderá reduzir as taxas cobradas, de accôrdo com a clausula
XV, quando a renda liquida do porto excedt'r de 12 % (doze
por cento) do capital empregado nas obras, a que Sfl rrfcrf'm
as clausulas VI e VIII, e bem assim quando forem utilizados
apparelhos ou dispositivos especiaes que facilitem a carga,
desc::;.rga e movimentação das mercadorias no eáes e armazens
do porto objecto deste contracto, com a restricção. porém,
eonst.antc rio decreto n. 4. 902, de 31 de dez,cmbro rle 1924,
de que as taxas reduzidas não poderão ser infrriorcs :ís taxas
cobradas na occasião no porto do Rio dr .Janeiro.
XVIII
Para os effeitos do contracto depois de inaugurados os
serviços de exploração de qualquer trecho do eãcs srrfio consideradas:
·
Renda bruta - O producto da applieação das taxas da
clausula XV c mais a somma de todas as rendas extraordinarias, ovflntuaes .on complementares. devidamfmf.p, disCl'iminadas
no regnlamento que fôr expedido para exploração do porto ou
o respectivo contracto de arrendamento.
Renda liquida - A renda apurada apôs a dedncção das
dcspezas de custeio, que cornprehendem todas as que forem nerc:~~arias a f'xrcução dos srryi~.os, a consrrva~.fio rlas ohras
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fixas, a manutenção das profundidades do porto e do canal
de acee~so ao mesmo~ e as geraes de administração.
XIX
A fixa(·ão da renda bruta e da renda liquida durante o
período de exploração do porto referido será feito pela commiRsão de tomadas de contas reunida semestralmente nos ter-·
mos do decreto n. 6.501, de 6 de junho de 1907, a qnal cabe
igualmente a apuração do capital mencionado na clausula VITI.

XX
A atracação de navios ao cáes e o transito das mercadorias pelo mesmo serão regulados pelas disposições da lei
L ::?79. de :! de junho de 1921, e respectivo regulamento,
ou
11
por novas disposições legaes que substitua:
e que
tenham earaf'f('r grral.

XXI
A baldcaçfio do mercadorias,. quer tle importação quer de
exportação no interior do porto, só será permittida á custa
dos interessados e mediante conveniente fiscaliza(,Jão do concessionario e do fisco aduaneiro e de accôrdo com as disposições da lei 4. 279, de 2 de junho de 1921 e respectivo regulamrntn ou novo.:; dispositivos legaes a respeito.

XXII
Os sPrviços de explm·aç,ão do porto serão l'rgulameutados,
de accôrdo com as leis em vigor de modo a harmonizar o fun.ccionamento do fisco aduaneiro exercido pelo Ministerio da Fazenda com os interesses da administração do trafego do porto
a cargo do Estado concessionario e os serviços de fiscalização do contracto a cargo do Ministerio da Viação e Obras
PnhliraR, rPpr'PSPntado pela Inspectoria de Portos, R ios n
CaiU\ f' S.

XX.III
Ah~m das taxas da clausula XV, o Estado terá a faculculdafle de executar serviços cxtraordinarios,· como sojam:
emissão do warrants, reboques, abastecimento de agua, fornecimento de pessoal e apparelhos de sua propriedade e
outro~ SPrviços não determinados neste contraeto, cohrando
por· f•IIPs taxas especiaes.

XXIV
O Estado concessionario poderá executar todos os serYiços de sua concessão ou qualquer delles por preços infer·iot·Ps aos das tarifas approvadas, mas em caract('r geral e
nã.n enmn medida de excepção a favor de quem quer que
seja, com approvação do Governo Federal e depois da necessaria divulgação por annuncios fixados nos estabelecimPntos tio rnncpssionario e publicados no jornal official n
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principaes jornaes do Estado, com a restricção1 porém, . estabelecida no decreto n. 4. 902, de 31 de dezemoro de 19124,
de que as taxas reduzidas não poderão ser inferiores ás taxas
em vigor naquelJa occasião no porto do Rio de Janeiro.
XXV

Serão embarcados e desembarcados gratuitamente no estabelecimento do Estado concessionario:
a) quaesquer sommas de dinheiro pertencentes á União
ou aos Estados;
b) as malas do Correio;
c) as bagagens dos passageiros que não estiverem sujeitas aos direitos aduaneiros;
d) as cargas pertencentes ás legações e consulados estrangeiros;
e) as cargas pertencentes aos funccionarios da União, em
commissão no estrangeiro, desde que lhes seja concedida a
iF~cnção de direitos;
f) os petrechos bellicos, sómente, porém, quando se V8rificar o raso previsto na segunda parte da clausula XXVI;
g) os immigrantes e suas bagagens, sendo gratuito o transporte destas ultimas de bordo até as estações iniciaes das estradas de ferro pelos vagões destas;
h) as amostras de nenhum ou diminuto valor;
i) os generos ou objectos importados para uso dos navios
de guerra das nações amigas e de suas tripulações, que chegarem em transporte dos respectivos Estados, ou em paquetes
ou navios mercantes, mediante requisição da competente legação ou chefes de estação naval;
j) os instrumentos de qualquer arte liberal ou mecanica
e os objectos de uso dos artistas que vierem residir no paiz,
na quantidade necessaria para o exercício de sua profissão ou
industria;
k) os instrumentos de agricultura e os objectos de uso
dos colonos, comtanto que não excedam as quantidades indispensaveis para seu uso e de suas familias.
XXVI

O Estado concessionario dará preferencia aos serviços do
Governo Federal na utilização do cães e do seu apparelhamento, recebendo por estes serviços a competente remuneração estipulada nas taxas do contracto.
No caso, porém, de movimento de tropas federaes, poderão essas utilizar-se do cáes e mais installações, apparelhamento e dependencias do mesmo, para embarque e desembarque, sem ficarem sujeitas ao pagamento de t.axa alguma.
XXVII

A' União cabe o direito de encampar o porto, depois de
decorridos 40 (quarenta) annos de sua respectiva construcção,
indemnizando o Estado concessionario de todas as despezas realizadas, de accôrdo com a conta do capital e mais os lucros
cessantes, calculados segundo as rendas dos ultimos cinco
annos.
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XXVIII
A rescisão do contracto poderá ser declarada de pleno direito, por decreto do Governo Federal, sem dependencia de interpellação ou acção judicial, si forem excedidos quaesquer
dos prazos fixados nesta concessão para inicio e conclusão das
obras, salvo caso de força maior comprovado, a juizo do Governo Federal.
XXIX
Verificada a rescisão do contracto, passarão a plena propriedade da União todas as obras executadas, sem outra indemnização além do pagamento do capital reconhecido pelo
Governo Federal como relativo ás mesmas obras.
XXX
Findo o prazo de 75 annos, contados da data da lei numero 4. 902, de 31 de deaembro de 1924, isto <~. em :-:!1 de
dezembro de 1999, reverterão para o domínio da União, sem
indemnizar,:ão alguma, as obras, terrenos, bemfeiforias, material fixo, rodante c fluctuante e bens moveis que r~onstifnircm
o acervo da actual concessão.
XXXI
Verificada a reversão das obras do porto, objecto deste
contracto, si o Governo da União resolver arrendar os respectivos serviços, o Estado concessionario terá preferencia para o
arrendamento.
XXXII
As duvidas que se suscitarem entre o Governo da União
e o Governo do Estado concessionario, sobre a intelligencia das
clausulas do presente contracto, serão decididas por tres arbitros, sendo um escolhido pelo Governo da União, outro pelo
Governo do Estado e um terceiro por accôrdo entre as duas
partes ou por sorteio dentre quatro nomes apresentados, dous
por cada um dos arbitros anteriormente escolhidos. E para
todas as questões ,judiciaes que decorrerem do presente contracto fica adoptado o fôro federal.
Hio de Janeiro, 24 de junho de 1925.- Francisco Sá.

DECRETO N. 16. 963 -

DE

24

DE JUNHO DE

1925

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 165:137$700 (cento e sessenta e cinco contos
cento e trinf.a e sete mil e setecentos réis), para concltt.w1o das obras do edifício destinado á Repa'l'tição dos 1'caraphos, na capital do Estado de Minas Geraes.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no n. H do art. 201, da lei nu-
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mero 4. 793. de 7 de janeiro do 1924, combinado com o § to
do al't. :!0 da lPi n. L911, dP 12 de janeiro do corrente anno,

f' trndo ouvido o Ministerio da Fazenda c o Tribunal de Contas,
de accôrdo com o art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade ·Publica, resolve abrir ao .Ministerio da Viação e Obras
Publicas e crrditn especial de 165:1.37$700 (cento e sessenta
<'· cinco eontos cento e trinta e sete mil e setecentos 1·éis), para
a conclusão das obras rlo dificio destinado á Repartição dos
Telegraphos na capital do Estado de JMinas Geraes.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 19'.?5, 10i da Jndepen(l 3]0 da IR'Ppnblica.
0

rhmria

,\RTHUR DA 8JIXA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO

~.

16.964 -

DE

.1

DE JULHO DE

1925

A1)prova o projecto e o orçmnentot na irnpo1·tanda de réis
18:908$.971, para as obra."i do aoastecirnento d'agua no kilmnetro 14 .•'137-Sul. da linha Jtararé-U1·uguay, da Companhia h'strada de Fen·o São Paulo-Rio Grande
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande e tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, em officio nunwro 351/S, de 13 de abril do corrente anno, decreta:
Al't. 1.° Ficam approvados, de conformidade com os documenf os que com este baixam, rubricados pelo director geral
ctc expediPntc do Ministerio da Viação e Obras Publicas, o
projecfo e o orçamento, na importancia de 18:908$971 (dezoito contos novecentos c oito mil novecentos e setenta e um
r6is), para a construcção das obras do abastecimento d'agua
no kilometro 14,337-Sul, da linha ItararP-Uruguay, de que é
conr.ossionaria a requerente.
Art. 2. As despezas realmente effectuadas, até o maximo
do orçamento ora approvado, serão, depois de apuradas em
tomada de contas regular, levadas á conta das taxas addicionaes a que se refere a portaria de 21 de janeiro de 1921.
Art. 3. Para conclusão das obras fica marcado o prazo
de 3 (tres) mezes, a contar da data em que a requerente reCl"ber a notificação do presente decreto.
Rio de Janeiro, 1 rlr .in lho dn 1925, 1O'l rla IndcpPTHlencia
e 37° da Republiea.
0

0

0

ARTHUR

DA

Sn.V.\

BERNARDER.

Francisco Sá.
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DJ~~GTlE1,0

N. Hi. 965 -

DE

1 DE ,Jl'LHO DE

Hl~:'i

App1·ova o 1n•ojerto e o 1·espectivo m·çmnentu, na importancia
de :n :72.'1$976, das obras de ampliação do an1w:.e·m, de
macadorias da estação de Pelotas, da Rêde de Viaçiio
Ferrea Petleral do Estado do Rio Grande do Snl.
O Prcsiflf'Tltt~ da Rcpublica dos Estados Unidos rio Hl'asil,
aff.Pndr•ndo, Pm parti\ ao qun solicitou o Esf.arlo do Rio Orando
tio Hul, arTPJHiaf ario da Hôde· ~~~~ Viação FerTea FedPral dn
r·f'l'erido .Estado, conforme conf racto celchrado JJOS tPrrnos do
dcer·eto n. 15.1J8, dn J O dP abl'il dn 1H:!2, P dP a<~tltn·do eom a<.:
inf<wmR(~Ôf's pl'Psfadas pnla lns'pPctor·ia FPdrral das 11~sf t·adn~.
•'m ot'ficin 11. 509./H, de 16 de junho findo, dP·creta:
Al't. Lo .Ficam approvados, de conformidade com o.s documentos que com ·este baixam, rubricados pelo director geral
de expediente da Secretaria de Estado do Ministerio d.a Viação
R Obras Publicas, o projecto c o respectivo orçamento, na importancia de 37:723$976 (-l·rinta c sete contos Sf'fecentos e
vinte e trcs mil novecentos e setenta c seis réis). das obras de
ampliação do armazem de merc,adoria.s da estação de Pelotas,
da Rêdc de Viação FerrPa Federal do Estado do Rio nrandP
do Hul.
Art. 2. 0 A,s rlespezas effecfuacilas att' o maximo dn orçamento OJ'a approvado serão, df'pois rle apuradas em tomada
de conf as regular, levadas á conta do capi·tal da RêdP, nos
tPt·mos da alinea h da clausula IV do mencionado contraefo.
,\ri. 3. Para a conclusão das obl'as fica fixado o prazo de
6 (seis) mezPs, a contar da data Pm quf' o arrf'ndafa1·io rf'cPlwr
noti f'iracilo do presente decreto.
0

Ilio riA .Tanei-ro. 1 df' julho dP 1925. 104° d,a Tndf'twndPnria
c 37° da ltPpuhlica.
:\n'T'Hl'n IH

Rrr.v.\

Br<~H~.\HilE:-l.

Franri1u'n Sú.

DECRF~TO

N. 16.966 -

DE

1

DE .TU LHO DE

'1 0~5

Abrr' ao Ministe1'io dn Vim;ão e Obras Publicas o r1•edito e;rtram·dinario de llu.zentos ,e vinte contos de réis (220 :000$\,

afim. tle atlender ás despezas corn a reparação do material 1·odante da Est1•a.da de Ferro Noroí?ste do Brasil, rioruni{icado p~los revoltosos rtu.ranf'e a occupação da rr{crida rstrada, no periodo dr 18 a :u de julho ulti1no
O Presidnntc da RBpublica dos Estados Unidos do Brar;ii,
usando da autorização contida no art. io, § .}o, <Ja lei n. 5~~\
<1e g de setembro de 1850, resolve abrir ao Mird:;;teriq da Viação e Obras Publicas, com fund::nnrnto no arf.. 80 do Codign
de Contabilidade combinado com o art. 94 do respectivo re .
gulanwnto, o credito Pxtraordinario de duzentos n vinte conlos dr J't;is (:??O :000~). para affr'ndPT' :ís de~prza .;; rnm a re-
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pâra.ç.ão do rr..aterial rodante da Estrada de Ferro NoroestA
do Brasil, damnificado pelos revoltosos durante a occupaç~c
da referida estrada, no período de 18 a 31 de julhr; ultimo.
lHo de Janeiro, 1 de julho de 1925, 10,1° da Independencia e 37° da Republica ..

.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES •

Francisco Sá.

DECRETO N. 16. fl67 -

DE

1

DE JULHO DE 192~)

Concede á Sociedade Propagadora das Bellas Arks ~~ direit.J de
emittir "debenhaes", para resgate de emprestimo emittido para a consh·ucçao do edifício do Lyceu de Artes e
Officios
O Presidente da Repuhlica dos Estados TTnidn:; do Brasil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.° Fica concedido á Sociedade Propagatlora das Heilas Artes o direito de emittir debentures, para rc:.,gal;~ do ac.tual
emprestimo, por consolidados, emittido para a ~?·m::;trncç'io do
edifício do Lyceu de Artes e Officios, em virtud'3 de untorizacão legislativa, c para o emprestimo que emiUu~ r,ara ct.,nclusão das obras.
Art. 2. o Revogam-se as disposicões em eoon r,rario.
Rio de Janeiro, 1 de julho de 1925, 104° da Indeptmdcncia
e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEa:,L\HDES.

Annibal Freire da Fonser::•l.

DECRlE T0 Nl. 16. 968 1

DE

i DE JULHO DE i 925

Abre ao blinisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito
especial de 5:996$666, destinado ao pagamento, neste
exercício, dos vencimentos que competem ao 2o procnradfJr
da Republica, na secção de Minas Geraes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos ·do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas nos termos do art. 93 do
regulamento approvacto pelo decreto n. 15.783, de 8 de noYembro de 1!)22, resolve, usando da autorização do paragrapho
unico do art. 5° do decreto n. 4.907, de 7 de janeiro ultimo,
abrir ao l\linisterio da Justiça e Negocias Interiores o cr~d;to
especial de 5 :996~666, d::-stinado ao pagamento, neste exercieio, dos yencimentos que c0mpetem ao :?" procurador da
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Republica, na secção do Estado de Minas Gerae::; do aeeôrdo
com o referido art. 5° do citado decreto n. 4.907.'
~

Ilio de Janeiro,
37° da Republica.

de ju~ho de 1925, 104° da Indepeuuencia
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 16. 969 -

DE

1

DE JULHO DE 19'.'25

Rcf'li/ic,t a desiunor:tw tl.u inslilnl.u a fJUC se relerem us w·{;fF'\
':UH, n. ll, ,. 267, do Codiuo de Processo Civil :J ComnJ.cJ·ci,ti
pw·a o Districto Federal, mandado executar pelo decreto
n. 16.752, de .'U de dezembro de 1924
O PL·c::;idenLe da Hcpubliea dus Esladus Unidos do Brasil
j(lsolve, á Yista do disposto no art. 47, n. 17. e nos arts. 48 a
51_ do regulamento approvado pelo decreto n. H.26<1.·· de 28
de dezembro de 19'11, declarar flUO o instituto a que se referem os ads. :!ti-1. n. n. e ~67. do Co digo de Proeesso Civil n
Conunereial para o Districto Federal mandado executar· pelo
decreto n. 16.752, de 31 de dez·embro de 1924, é a Junkt dos
Cor.I:etores de Mm·cadorias e de N'avios do Dü:tricto Federal. e
I,ão ·a Camara Syndieal dos Corretores, c.onfo:-mc se acha escrir-to nos mesmos dispo'3itivos.

Hio de Janeiro. 1 de ju~ho de 1925, 104° rta Independencia

c 37° da Rcpublica.

ARTHUR DA SILVA BER:NARDES.

Affonso PenniJ. Junior.

DECRETO N. 16.970 -

DECRETO N. 16.971

-DE

NÃo

8

FOI PUBLICADO

DE JULHO DE

f925

Abre au Jliniste·ria da Gucn·a n credito espPcial de 415:460$27.1

para pagamento do soldo vitalício que compete a diversos
volu.ntarios da Patria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 54 da lei n. 4.632, de 6
de janniro dP 192:-l, segunda parte, revigorada pelo art. f73 da
de n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924, Iettra i, e tendo ouvido o
Tribunal de Confas na fórma das disposições em vigori resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito especia de
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415:460$273 (quatrocentos c quinze contos quatrocentos c
sessenta mil duzentos e setenta e tres réis), para attender ao
pagamenfo do soldo vitalício que compete, no período de 24
dP agosto dP 1907 a 31 de dezembro de 1922, a diversos :voJuntarios da Patria, veteranos da guerra do Paraguay, constanfes da inclusa demonstração.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1925, 104o da Independencia
e 37° da Republica.
Au.THUR DA SII,VA BERNARDES.

Fcnwudo Sctentbl'iuo de Cm·vallw.

DEMONSTRAÇÃO DO CREDITO ESPECIAL

Demonstração do credito especial necessario ao pagamento do soldo '.'italicio que compete aos officiaes e praças abaixo mencionados, cLtjo direito se acha reconhecido de accôrdo com o decreto legislativo n. 1.637, de 13 de agosto de 1907, art. 77 da
lei n. 3.674, de 7 de janeiro de 1919, decreto legislatii'o n. 4.408, de 24 de dezembro de 1921, e art. 173, da lei n. 4.793,
de 7 ele janeiro de 1924

Postos

Nomes

Credito preciso

Período

N

~

Observações

>
o
8apitão .......... . Hypolito Apollinario de Oli·,reira.\Soldo de 200$000 mensaes de
24-8-1907 a 31-12-1918; e
de 500.::ooo de 1-1-1919 a
1-8-1920 ..
»
••.•.••..•• lvlanoel Francisco ............... ~Soldo de 200;.'000 mensaes de'
24-8-1907 a :t.-9-1917 ......
Tenente ......... . Francelino Honorio da Costa ..•.. Soldo de 1403000 mensaes de
24-8-1907 a 28-12-1915 •••.
o o o o o o o o o o. o o. o o

Alferes ........... I Antonio Carlos de Pinho ......... !Soldo de 120$000 mensaes de
24-8-1907 a 31-12-1918 e
de 300$000 de 1-1-1919 a
31-12-1922 ..
»
••••••••••• 1 Benedicto Augusto de Carvalho .!Soldo de 200$000 mensaes dê
24-8-1907 a 31-12-1918 e
de 300$000 de 1-1-1919 a
18-13-1922.
3argento .. ajudantc. Gabriel Nunes Nogueira ......... Soldo de 2$000 diarios de
24-8-1907 a 31-12-1918 e
mensal de 80$000 de 1-1-1919
a 31-12-1922 ............. .
»
João Antonio Corrêa ............ Idem, idem ............... ..
João Epiphanio da Costa .Marques Idem, idem ................ .
o o o o

00

o o o o

00

o o

o o o •• o o o o o o o o o o

I
I

t-3

o

00

c
......

. 36:767$741,Falleceu em 2 de agosto de 1920

,...,

24:064$94511dem em 3 de setembro de 1917.

;:;

I

14:022$580IIctem em 29 de dezembro de
1915.

~

t:j

...-:
t>j
o

c
j

<

o

30:750$9671

I

27:925$160ildem e~11 19 de março de 1922.

I

12 136$0001
12 136$0001
12 136,pOOOI

sargento ....... . Theodolino Francisco Pinheiro •.. !Soldo de 1$250 diarios de
24-8-1907. a 31-12-1918 e
mensal de 00$000 de 1-1-1919
a 31-12-1922 ............. .
sargento ....... Benedicto da Costa Marques •.... !Soldo de 1$000 diarios de· ·
24-8-1907 a 31-12-1918 e
mensal de48$000 de 1-1-1919
a 31-12-1922 •••.....•••...
Delphino Soares da Silva .•••.•.• Idem, idem .•..•..•.•..•...•
»
»
Felippe Roque da Costa .......... Idem, idem ............... ..
José da Conceição ............... Idem, idem ................ .
»
Manoel Theodoro da Silva ...... Idem, idem ..... : ......... ..
»
lt
Simão Pereira do Espirito Santo. Idem, idem .•••...•..• ~ •....
Caetano Duarte de Oliveira ..••.. Soldo diario de 1$000 ·de
lt
· · 24-8-1907 a 2-11-1912 .....
sargento ...... . Constantino José de Trindade •••. !Soldo <I $750 diarios de
24-8-1907 a 31-12-1918 e
mensal de 30$000 de 1-1-1919
a31-12-1912 •.•••...•.....
Gabriel Ramos de_Souza .•.•.•.• Idem, idem .•...•••..•••.•••
»José Dias da Cruz Cordeiro ...... Idem, idem ................ .
»
Lucas Evangelista do Monte ..•.. Idem, idem •.•...•....•.•••.
lt
Mamede Xavier de Paula.~ ...... Idem, idem •.••.•..••.....•.
lt
Manoel Ballarmino da Silva ....• Idem, idem •.........•...•..
lt
Manoel Ramos de Moraes~ •....• Idem, idem ••...............
lt
bo de esquadra Alexandre Corrêa da Silva .•...•. Soldo diario de $500 de
24-1-1907 a 31-12-1918 e
mensal de 24$000 de 1-1-1919
a 31-12-1922 ..••.••.••....
Antonio Ferreira Lemos ......•.• Idem, idem ...........••....
lt
lt
Constantino José de Moura ..•... Idem, idem ..............•..
lt
lt
Carlos Cardoso de Oliveira •..... Idem, idem ...........•.....
»
»
Eleutherio José Pinto de Amorim Idem, idem ................ .
lt
lt
Ele~t.he~io Joa~uim Nu1,1es ....... Idem, ~dem ............... ..
»
»
Fehc1sS1mo Febx de Mtranda •••• Idem·, tdem ..••.•....•••....
»
lt

8:065$000

6:452$000
6:452$000
6:452$000
i:452$000
6:452$000
i:452$000
1:898$000,1dem em 13 de novembro de
1912.

>C'l.:

~~

Ul:

8.
!t:1
g·

4:839$000
4:839$000
4:839$000
4:839$000
4:839$000
4:839$000
4:839$000

3:226$000
3:226$000
3:220$000
3:226$000
3:226$000
3:22ê$000
3:226$000

=·o

'til!

c:::l
t-3

:3.
o

~

-.:t

.-fi}
Postos

Nomes

Periodo

Credito preciso

Observações

~abo

de esquadra João Rodrigues de Campos •• ~ •.•
»
»
Joaquim Anastacio da Silva ••••.•
»
»
Joaquim Calixto da Silva •••...••
»
»
José Felippe da Cruz ••••..•.•••.
»
»
·José Paulo da· Silva .•••• : •••.•• ;
,
»
José Teixeira Moreira •••..••••••
,
,
Manoel Amancio: Ferreira. • . . . • • .
»
»
Manoel Felix da Rosa •.•••....••
»
»
Marcellino Pereira de Sant' Anna.
»
»
Pedro Gomes da Silva .••..•••••.
»
»
Vicente Pereira dos Santos •••••
»
»
Generoso Annes da Fonseca •....

Idem, idem ••••..••••••••.•.
Idem, idem •.•••.••••••••••.
Idem, idem ..••..•.•• • ••••••
,
Idem, idem ••••.••••••••••.•
:t
Idem, idem ••..••••••••.••••
,
Idem,
idem.~ •...••••••.••••
,
Idem,
idem •...••.•.•••.•••.
,
Idem, idem •....•...•••••.••
,
Idem, idem •...•.•••••• -••••.
,
Idem, idem •....•••••••.••. ~
»
Idem, id.em •.••..•••••••••••
»
Soldo ~liario de $500 de
24-8-1907 a 31-12-1918 e
.mensal de 24$000 de 1-1-1919
a 6-9-1920 ..•..•••••••.•..
\nspeçada ....... . Antonio Gomes da Silva ......... !Soldo- de $400 di_arios de 24- -8-1907 a 31-12-1918 e de
18$ mensaes de 1-1-1919 a
31-12-1922 ...•..•••.......
»
Joaquim José Belém .•.........•. lidem, ~dem •....... ·..••.....
»
••••••• Theodoro Soares dos Santos.. . . . Idem, 1dem ...•.... ~ .•.••...
)oldado .•......... André Borges ...........•••..... Soldo diario de $360 de 24-8-1907 ·a 31-12-1918 e mensal de 12$ de 1-1-1919 a
3' -12-1922 •••...........•.
»
André Lopes Pereira ..•••... _...• !Soldo diario de $360 de 24-8·1907 a 31-12-1918 e men:.

»

3:226$000
3:22â$000
3:226$000
3:226$000
3:226$000
3:226$000
3:226$000
3:226$000
3:226$000
3:226$000
3:226$000

->
n

à
8
CIJ

'ti

ot:''

t'it
-~

~

~

2:558$8001ldem em 7 de setembro de 1920.

2:523$200
2:·523$200
2:523$200

2:069$280

c...,.

ã

oldado ........... I Anselmo Tolentino de Amorim ..
::.
Antonio Lourenço Bispo .••......
::.
Antonio Camillo de Souza ...•...
::.
Antonio Carlos .................
Antonio Roque da Silva .........
:t
Antonio Tertuliano da Silva ..•..
::.
Benedicto Ferreira Leite .........
li>
Claudio José Theodoro ..........
::.
Delfino José de Gouvêa ••..•.•.•.
,.
Felk!~no de Arruda Botelho .....
li>
Feliciano de Oliveira Prado •......
::.
Firmino Leite Moreira...........
,.
Francisco AI ves dos Santos ......
,.
Francisco José Cabral. ..........
,.
Francisco Pereira Leite ..........
,.
Francisco Rangel da Silva .......
,.
Innocencio Pereira de Lima ......
,.
João Francisco Regio ............
,.
João Augusto Corrêa ............
,.
João da Silva ....••.............
,.
João Gonçalves Régio ..•........
::.
João Pereira Pinto ..............
,.
Joaquim de Sant' Anna deAndrade.
::.
Joaquim José Gomes ............
::.
Joaquim Rabello da Silva ..•...•.
,.
José Dias de Almeida ...........
,.
jo~é Gabriel Pereira de Oliveira.
,.
José Maria da Costa .............
::.
José Pinheiro de Souza..........
,.
justino Rodrigues de Carvalho ..•
,.
Manoel Antonio Pereira ••.•...•.
lt
Manoel da Costa Epiphanio ..•••
lt
Manoel Francisco da Fonseca •.•.
lt
.................... Manoel Pedro de Souza •..•••••.

'

-

sal de 12$ de 1-1-1919 a
31-12-1922 .....•..........
Idem, idem •........•.......
Idem, idem ...•...........•.
Idem, idem ................ .
Idem, idem ..............•..
Idem, idem ................ .
Idem, idem ............... .
Idem, idem. . ............ .
Idem, idem ................ .
idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem, idem .........•••.....
Idem, idem ....•............
Idem, idem ............... ..
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem, idem •................
Idem, idem ................ .
Idem, idem ............... ..
Idem, idem .....•...........
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem, idem ........••.......
Idem, idem ................ .
Idem, idem ..............•..
Idem, idem ................ .
Idem, idem ••••..•..........
Idem, idem ............... ..
Idem, idem ............... ..
Idem, idem ...•.....•.......
Idem, idem .•.........•..••.
Idem, idem .•.......•.••••••
Idem, idem ...........•...••
Idem, idem ............... ..

2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:009$280
2:069$280
2:069$280
2:009$280
2:009$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:009$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:009$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:009$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$28() ..

~
Dl

o

o
~
o

~

~

ê""'

~-

~

!!

8
Postos

Nomes

Manoel Torquato de Souza ......
Marcos João da Rosa ............
:.
Matheus Ferreira da Costa •......
:.
Pedro Celestino da Silva ........
»
Thomaz Antonio Rodrigues ......
2° sargento ....... . Egydio Angelo Bueno Mamoré ...

Soldado .•.........

..........

:.

José Caetano G. de Figueiredo.
»
••••••• Manoel Sotero de Oliveira .......
Cabo de esquadra. Felix de Arruda .................
Anspeçada ....... . Ignacio José da Silva ............
»
••••••• João Verissimo Julião ...........
Soldado .......... . Faustino Machado Pantoja .......
»
Francisco José da Motta .........
,.
Manoel Joaquim de Oliveira .....
Pedro Francisco dos Anjos ......
'.t
Vicente Ferreira de Mello ........
»
Zeferino Marcolino da Silva .....
»

'.t

~

]

Periodo

Idem, idem ................ .
Idem, idem ............... ..
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Soldo mensal de 48$ de 1-1-1920 a 31-12-1922 ....... .
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem de 24$, idem ......... .
Idem .Pe 18$, idem ......... .
Idem, idem ................ .
Idem de 12$, idem ......... .
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .
Idem, idem ................ .

Credito preciso

Observações

2:009$280
2:069$280
2:069$280
2:009$280
2:069$280

>
n
....,

o

f/).

1: 728$0001Recrutados e outros - Decretos
n. 4.408, de 24-12-1921.
1:728$000
1:728$000
864$000
é48$000
648$000
432$000
432$000
432$000
432$000
432$000
432$000
415:4é0$273

t:l

o

~
t:l
!:'i
~

!:'i
~

tl-1

n
c....,

o<

261

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 16. 972 -

DE 8 DE JULHO DE 1925

Emancipa o Nucleo Colonial "Esteves Junior", no Estado
Santa Catha.rina

d~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accürdo com o paragrapho unico do art. 227 do regulamento a que se refere o decreto n. 9. 081, de 3 de novembro
de 1911, resolve declarar emancipado o Nucleo Colonial "Esteves Junior", no Estado de Santa Catharina.

Rio. de Janeiro, 8 de julho de 1925, 104.. da Independencia e 37° da Republica.
·
A.RTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16. 973 -

DE 8 DE .JULHO DE 1925

Auto·riza o ministro da Agricultura, Jndustria e Commercio a
conceder á Sociedade Anonyma Fabricas Orion, com séde
em S. Paulo, os favores constantes das lettras a e b do
art. 47 da ld n. 4. 242, de 5 de janeir.o de -1921, revi(lorado
P1lo art. 178 d,a lei n ...f.793, de 7 de janeiro de 1924
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
resolve autorizar o ministro da Agricultura. lndu.stria e Commercio a conceder á Sociedade Anonyma Fabricas Orion, com
séde rm R. Paulo, os favores constantes das lettr.as a e b tio
art. 47 da lei n. 4. 242. de 5 de janeiro d:e 1921,: revigorado
pelo art.. 178 da lei n. 3. 793, de 7 de janeiro de 1924. e mediante .as condições estabelecidas no decreto n. 16.763, de 31
de dezembro de 1924.
Rio de Janeiro, 8 de julho dr 1925. 1 o.~ o da Intiependencia
e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

f)Ji:CRETO N. 16. 97 4 -

DE

8 DE

.TULHü

DE 1925

Revo(Ja os decretos pelos quaes foi concedida a The Ault and
ll'ibnrg Brazil Companu autorização para funccirmar na
RepubUca c cassa ns respectivas car·tas
O P1·esident.e da Rcp11blira elos Estados Unidos do Brasil,
af.f.rmdnndo ao qne requerl'u a sociedade anonyma Thc Anlt

and \Vihorg Brazil Gompany. com séde em Cincinnati Ohio
Estados Unidos da America, rlevidamente representada ~ tend~
em vista a resolução tomada a 15 de outubro de 192-t 'pela 13ua
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dirootoria, no sentido de encerrar as suas oper~cõe~ no Brasil,
resolve revogar OS decretos ns. 13.397, de 8 de JaneirO ~e 1'919,
e 15.117, de 16 de novembro de 19~1, pelos quaes f~I concedida á mencionada sociedade autonzaQao para funccwnar na
Hepublica, e cassar as respectivas cartas.
.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1925, 104° da Independencm
e 37° da Hepil'blica.
AIVI'HUR DA SILVA BERNARDES,
Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.975 -

DE

8

DE JULHO DE

1925

Approva novas alterações feitas nos estatutos da sociedade
anonyma Grandes Moinhos do Brasil

O Presidente da 'Republica dos Estados Unidos do Brasil.
af.tondendo ao que, devidamentr~ rer,resentada, requereu a soch,dade annnyma ·Grandes Moinhos do Brasil, autorizada pelo
decreto n. 10.946, de 17 de junho de 1914, a funccionar. com
os estatutos que apresentou, cujas alterações obtiveram approvação pelos decretos ns. 13.483, de 19 de fevereiro de 1919,
e 15.906, de 27 de dezembro de 1922, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as alterações feitas nc.s
estatutos da sociedade anonyma Grandes Moinhos do Brasil,
de conformidade com a resolução votada na assembléa geral
extraordinaria dos respectivos accionistas, .a 15 de maio- de
1925, obrigada, porém, a mesma sociedade a cumprir as formalidades ulteriOres exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
A.RTHUR DA SILVA BERNARDES.
Miguel Calmon du Pin e Almeida,
DECRETO N. 16.976- DE 15 DE

JULHO

DE 1925

Supprime o logar de engenheiro-ajudante d-a. Estrada de
Ferro TherezopoUs

O .Presidente da Republica•dos Estados Unidos do Brasil
usando da autorização que lhe confere o artigo 2° do decret~
n. 3. 970, de 31 de dezembro de 1919, decreta:
.
. Artigo unico. Fica supprimido o cargo de engenheiroaJUd8:nt·e do quadro do pessoal dà Estrada de _Ferro Therezopohs.
Rio de J·aneiro: 15 de julho de 1925, 104° da Independencia
e 37° da Republica.
AHTHUR DA SILVA BJ<~RN.\IUH~H.
Francisco Sá.
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DECRETO N. 116.977 -

DE

15 .DE

JULHO DE

1925

Approva os projectos e os respectivos orçamentos, na impo1·tancia total de 36:590$139, para a construcção de um.
desvio de cruzamento e de uma casa para o encarregado
da. parada nesse desvio, situado no kilometro. 215,450 da
linha Cacequy-Rio Grande, da R~de de Viação Ferrea Federal do Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que solicitou o Estado d'o Rio Grande do Sul.
arrendatario da Rêde de Viação Ferrea Federal do referido
Estado·, conforme eontracto celebrado nos termos do decreto
n. 15.438, de 10 de -abril de 1922, e â vista das informações
prestadas pela Inspectoria Federal das •Estradas, em officio
n. 531/S, de., 2!3, de junho findo, decreta:
Art. 1°. Ficam ap.provados. de conformidade com os documentos que· com este baixam; rubricados pel·ó di.rector geral
de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viacão -e Obras Publicas, o projecto e o orçamento, na importan ...
cia de 24:608$936 (vinte e quatro contos seis·centos e oito
mil novecentos e trinta ·e seis réis), para construcção de
um desvio de cruzamentos no kilometro 215,450 da· linha Cacequy. . .Rio Grande, da Rêde de Viação Fer.rea F.ederal do Rio
!Grande do Sul, e o pro}ooto e o orçamento, na importancia
tle H :981$203 (onze cml.tos novecentos e oitenta e um mil
duzentns e tres réis), para construccão de uma casa destinada â residencia do encarl'legado da parada do mencionado
desvio.
Art. 2°. De accôrdo com a alinea 1 da ·clausula IV do
contractn lavrado nos termos do decreto n. 15.438, de 10 de
abril de 1922, será levada á conta do capital da rêde a despeza que fô.r effe·c.tuada e apurada em tomada de contas regular, até o maximo dos. · orçamentos ora approvados.
Art. 3°. P.ara a conclusão dos trabalhos fica fixado o
prazo de 4 (·quatro) mezes, a contar da data. em que o arrendatario receber notificação do presente decreto.
IRdo de Janeiro, 15 de julho de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA

SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
DECRJETO N. 16. 978

-DE

15

DE .JULHO DE

1925

Approva .novo_ orçmne"!to, na importancia de 968:600$, para a
cons.~·rucçao de v1.as-(erreas., apparelhamento mechanico
il!uminação e distribuição de energia electrica e abaste~
ctmento de agua do trecho de 200 metros de cães do
porto do Rio Grande, em frente ao frigorífico da Companhia Swi{t
O .prcsirlenLe da Republica dos Estados Unidos do Brasil
tendo e~ vista. a procedencia ~os motivos apresentados pel~
Sr. presidente do ,Estado do RIO Grande do Sul, em officio
n. 586, de 22 de abril deste .ann.o, reh~~ivamente á impossi-
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bilidade de dar execução ao projecto de completo apparelhamento de 200 metros de cáes do porto do Rio Grande, com
observancia do orçamento que, com o mesmo projecto, foi
a.pprovado por omissão, de accôrdo com a clausula XV.IJI do
termo de transferencia, áquelle Estado, dos contractos relativos á bàrra e porto do Rio Grande; e de conformidade eom
o que propoz a Inspectoria Federal de Portos, Ri·os e Canael'l
decreta:
Artigo uni co. Fica approvado -o novo orçamento, na
importancia de 968 :600$ (novecentos e segsenta e- oito contos e seiscentos mil réis), .para a construccão de vias ferreas,
apparel.hament.o mech~nico, illuminação e distribuiçâo de
energia electrica e·· abastecimento de agua do trecho de 200
meíros 'de cáe~ de· porto do Rio Grande, em frente ao frigorifico da Companhia Swift, orçamento esse que ora baixa, rubricado pelo d!rect.or geral de Expediente da Secretaria de
Estado do Ministerio da Viação e Obras Publidas, e substituirá ao que, com o projecto das mencionadas obras, foi apurovado por omi~~ij_o, nós termos do contracto celébrado com
o Estado do Rio Grande do Sul, em virtude do decreto numero 13.691, de 9 de julho de 1919, conforme consta do
aviso dirigido pelo mesmo ministerio á Inspectoria Federal
de Portos, Rim·· e Canaes, em 16 de dezembro de 1924, sob
n. 90.
·
Paragrapbo uni co. Fica autorizada a Inspectoria Federal
de. Portos, Rios e Canaes a marcar prazo pat·a a ~onclusão das
obras de que se tràta~ ouvido a respeito o Governo do refe.
rido ~.Stado. .
Rio de .Janeiro, t5 de julho de 1925, 101° da Indeponden..-,
cia e 3f' da Republic:JJ.
AI\_THUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO

N.

16. 97·9 -

DE

15

DE JULHO DE

1925

Urmcedé á Società Anonima "Ansaldo San Gior(Jio" ottto·rização
para funccionar na Repu blica
O Presidente da Republica dos Estados Uni·dM. do Brasil,
atlendeudo ao que 'requereu a Sooietà Anonima "Ansaldo San
Giorgio", com s·éd·e em Genova, Italia, e devidamente representada, decreta:
· Artigo unico: E' concedida 'á Soc:ietà Anonima "Ansaldo
San C:Hore,!o" autorização para funccionar na Re.publica com os
nsfatutois que apresentou e mediante as .clausulas que este
neompanham. as.~ignadas pelo ministro de Estado dos Negocios
da Agricultura, lndustria e Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir a.s formalidades exigidas pela legislação em vi1gor.
,
Rio de Janeiro .. f5 de julho de 1925, 104° da Independeuria e 37° da Hepll'blica.
ARTHUR DA SILYA 'BERNARDES,

Mi(Juel Calmon du P,in e Almeida,
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Clausulas que acompanham o decreto n. !6. 979, desta data
I

A SocicUt Anonima "Ansaldo San Giorgio" é obrigada a
Ler urn repre·scntante geral no Boo:sil, com plenos e illimitados
podere$ para tratar e definitivamente resolv·er as 9uestõeP
que se suscitarem, quer com o Governo, quer com .particulares,

J'Orlcndo ser demandado e rece.ber citação inicial pela sociedade.
Ill

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos

unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de ·Seus trit.unaes judiciarios ou administratiyos sem que, em
tempo algum possa a referida sociedade reclamar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições· não
poderão servir de base para qualquer rec•amacfio eoncernente
á execução lias c.bras ou servicos a que elles se referem.
IIJ
A sc-ciedad() fica obrigada a exhibir, no prazo de sessenta
dias. contados da data da publicação das presentes clausula~.
a relação, devidamente authenticada. dos seus accionistas.
IV

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-Ihe-ha r-assada a autorizacão para funccionar na
RepubHca si Infringir esta ttlausula.

v
Fica ent.emfido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio rle achar-~ R ~nc;efia.de su.ieihl. 1\s liispdsicões de
direito que regem as Sociedades Anonymas.

Vl
. A infr~cão de qualquer. das clausulas para a qual não es-

te.Ja commmada .pena especial será punida com a multa de
um conto de ré;is (1:000$000) a cinco contos de réis
(5 :000.$1000) e no ca~So de reinc-idencia com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
a'! presente.:- clausulas.
1

Hio de Janeiro, 15 de julho de 19'25. -

du Pin e Almeida.

DECRETO N. f 6. 980 -

NÃo

Miguel Calmon

FOI PUBLICADO.
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DECRETO N. 16.981 -

DE

15

DE

JULHO

DE

1925

Abre ao Minú~terio da Justiça e Negocios Interiores o credito
especial de 115:783$200, para pagamento, ein 1920, das
vantagens a que têm direito, pela ·lei n. 3.990, de 2 de
janeiro de 1920, os funccionarios das secretarias e portarias do Senado, da Camn.ra dos Deputados, do Supremo
Tribunal Federal, da Cdrte de Appellação e da Procuradoria Geral do Districto Federal
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
havendo consultado o Tribunal de Contas, na conformidarle
do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade, e ta!ldo
em vista os termos do decreto n. 4. 912, de 12 de janeiro
deste anno, resolve aibrir ao Ministerio da Justiça e Negoci-0s
Interiores o credito ·especial de H5 :783$·200, para pagamento,
em 1920, das vantagens a que tnm direito, p~la lei n. 3.990,
de 2· de janeiro de 1920, os funccionarios das secretall'ias e
p-ortarias do Senadq} da Camara dos Deputados, do Supremn
Tribunal Federal, da Côrte de Appcllação e da Procuradoria
Geral do Districto Federal.
1Rió de Janeiro, f5 de julhü de 1925, 10'í 0 da Inri~pen
dencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. t 6. 982 -

DE 22 DE JULHO DE 1925

Approva o projecto e o orçamento, na importancia de
U :·1!8$406, para a construcção de uma casa para mestre
de linha, no kilometro 30,030 da linha da Serrinha, da
Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São . !Paulo~Rio Grande e tendo em vi~t.a as informações
prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas em officio
n; 554/S, de 3 do corrente, decreta:
Art. 1°. Ficam approvados, de conforrnid~Hle com os documentos que com este baixam, rubricados pnlo director geral de Exnediente da Secretaria de Estado do Ministerio da
Viacão e Obras Publicas, o projecto e o respectivo orçamento,
na importancia de H :128$406 (onze contos cento e vinte e
oito mil quatrocentos e seis réis), para a construcção de uma
casa destinada á residencia do mestre rle linha. no kilometro
:W.030 da linha da Serrinha, de que P roncrssionnria a requerente.
Art. 2°. As despezas realmente efff'cf11arlas. aiP o rnaximo
no orcarnenfo ora approvado, serão. depois rle apuraria~ Pm
f.omada de contas regular. levadas á conta das taxas arJriicionaes a que se refere a portaria de 21 rir ,janeiro no 192·1 .

·
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Art. 3°. Para ·à conclusao das obras fica marcado o prazo
de 6 (seis) mezes, a contar da data em que a requerente receber Iiotificacão do presente decreto.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1925, 10<Í da Indcpendencia e 37° da Republica.
0

ARTHUR DA

SILVA

BERNARDES.

F'T'ancisco . Sá.

DJ1~CHE1'0

N. 1Ü. 983 -

DE

22

DE JULHO DE

19·25

App1·ova o ?'eonlamento para os Serviços Civis de Navegação
Aerea

O Presidente da .Republica dos Estados Unidos do Brasil.
tendo em.vista o disposto no art. 19 da lei n. 4.911, de 12
de janeiro do corrente anno, decreta:
• Artigo unico. Fica approvado o regulamento para os Serviços Civis de Navegação Aerea, que oom este baixa, assignado
pelo Ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1925, 104° da Independencia e· 37° da Repüblioo.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

Regulamento a que se refere o decreto n. i&. 983, desta data
CAPITULO I
DO ESPAÇO AEREO

Art.. 1°. Os Estados Unidos do Brasil têm completa e
exclusiva soberania sobre o espaço aereo situado acima do seu
territorio e aguas territoriaes.
Art.. 2°. Compete á União exclusivamente a âurisdiccão
sobre o espaço aereo nacional, devendo o estabelecimento das
respectivas vias de communicação obedecer ás prescripções
deste regulamento.
CAPITULO II
DAS AERONAVES

Art.. 3°. Aeronaves. para o~ effr~itos fipsf I' rPg-tJ lamPnto.
são todos os apparelhos capazE;ls de se elevar e de cfrcnlar nos
ares.
ArL 4°. Segundo a natureza do seu propriefal'io, as urronaves são classificadas em publicas ou privadas,
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§ :f o. Aeronaves publicas são· -as que ·,pertencem á União
ou aos Estados, subdivididas em:
a) militares, quando incorporadas ás forças do Exercito
ou da Marinha nacionaes;
.
b) administrativas, quando utilizadas em outro serviço
publico federal ou estadual ..
§ 2°. Aeronaves pri~adas são as de propriedade de particulares, companhias, emprezas. sociedades ou instituiçõeg
civis de c~racter privado, subdivididas em:
a) mercantes. quando empregadas em transportes commerciaes de pessoas ou mercadorias;
b) de instruccão, quando utilizadas no preparo e trenarnento de aeronautas;
c) de recreio ou desporto, quando destinadas aos fins correspondent.es.
Art. 5°. AR aeronaves publicas serão caracterizadas por
~1r1blemas ou distinctivos que forem determinados pelas autoridades competentes e cujo uso será dellas privativo; as
aeronaves privadas serão distinguidas pelas marcas de nacionalidade e de matricula prescriptas por este regulamento.
Art. 6°. As disposições deste regulamento não se applicarão ás aeronaves publicas senão na parte relativa á respónsabil idade do proprietario ou armador.
Art. 7°. As aeronaves terão a nacionalidade do paiz em
.cujo registro e& tiverem matriculadas.
•
Paragrapho uni co. As aeronaves deverão trazer a marca
de sua nacionalidade.
Art. 8~. Só ser·á eomliderarla nacional a aeronave que estiver legalmentt'l matriculada no Brasil, de conformidade com
este regulamellto.
Art.. 9~. !Não poderá Rer rnatriéularJa no Br·asil a aeronave
que não fôr da propriedade exclusiva de:
a) cidadão brasileiro, na fórma da Constituição;
b) ·companhia, empreza, sociedade ou instituição de nacionalidade brasileira. segundo a legislação vigentfl.
Art. 10. Não p.oderá ser matriculada no Brasil a aeronave
que já estiver validamente matriculada em paiz estrangeiro,
sinão depois de ter sido devidamente comprovado o cancel'
lamento dessa matricula.
Art. 11. A matricula será effectuada na repartição compdente, mediante requerimento do proprietario, acompanhado
dos necessarios documentos.
§ 1°. O termo de matrieula será inscript.o em livro especial, que se denominará Registro de 'Matricula de Aeronaves.
§ 2°. A' nCTonave maf.ricnlarla caberão nm certificado e
uma marca de matricula.
~ 3°. No caso rlr transfpr·rncia ou altPração da propl'iedade
dl' uma aflronavr. dcn~rá o primitivo proprietario notffical-a
á repartição competente, ficando 'a matricula e o respectivo
certificado sem valor desde a data em que tiverem occorrido
·
até a da sua notificação.
~ 4°. No caso dr ]Jnrda. rlrstru ição nu rlPsarmamento da
aeronave matriculada, deverá o proprietario notificar taes
orcorr·Pnr·ias á l'l'partir.i'io ·cnmpetPnt.e. no menor prazo possivel, afim de ser dada baixa na matricula e respectivo certificado.
~ 5°. Os cfwfificados rfe matricula ficarão sujeitos a revalidação pcriodica na repartição competente, pela fórma e
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prazo que forem estabelecidos, pelo Ministro dn Viação c
Obras Publicas, pa!"a os fins do § 2° do art. f3.
§ ·(). O regü;tro d!JI matricula será publico. podendo o~
interessados obter certidões delle extrahidas, pelos meios
legaes.
Art. 12. A ae.:-onave matriculada no Brasil perderá a nacionalidade brasileira, sendo cancellada a matricula e cassado o vespectivo rertificado, si as cond-ições exigidas no artigo 9o dei~arem dJ ser observadas ou si o seu proprietario a
matricular em paiz estrangeiro. ·
Art. 13. Nenhuma aeronave poderá ser matriculada antea
de verificadas, m•~diante vistorias convenientes, procedidas
pela reparticão competente, as suas cond:t}ões de navegabilid,ade, as suas cara0teristicas e ·as exigencias que deverá satisfazer para a execução do trafego a que se destina.
§ 1°. Conjuntame.nle com o de matricula. set·á concedido
á aeronave um c~rtificado de navegabilidade.
§ 2°. Periodicamente serão procedidas pela repartição
comp-etente as vistorias, exames e revisão das aeronaves matriculadas, sendo renovados ou cassados, segundo os seus resultados, os respectivos certificados de navegabilidade.
Art. 14. As aeronaves deverão estar provida~ d-e todas as
installações, apparelhos, sobresalentes, aprestos, livros e documentos de bordr:, e mais objectos necessarios á sua manobra, segurança e assentamentos de vôo e execucão do serviço· a que se destinam, de conformidade com as disposições
deste regulamento e instrucções em virtude delle expedidas.
Art. 15. Toda a aeronave de passageiros, nas condições do
a':~. 52 deste regulamento, deverá estar provida de apparelho~J
de telegraphia sem fio, transmissores ·e receptores. Essa exigencia poderá ser estendida ulteriormente a outras categorias de aeronaves.
Art. 16. Nenhum apparelho de telegraphia sem fio poderá .ser installado a bordo de uma aeronave sem licença especial do Ministro da Viação e Obras Publicas.
§ 1°. O tripulante da aeronave. ·encarre~ado da manipulação dos apparelhos de telegraphia sem f1o, deverá estar
munido de identicr\ llcertca.
§ 2°. As aeronaves estrangeiras, quando em trafego no
territario nacional, só poderão conduzir e utilizar apparelhos
de telegraphia sem fio quando estiverem providas das licenças
acima mencionadas, concedida~ pela autoridade competente do
respectivo paiz e revalidadas pelo Ministro da Viação e Obras
Publicas.
ArL 17. As a~ronaves terão a tripulação que for determinada pelo Ministro da Viação e Obras Publicas, tendo em
vista a sua natureza e a sua classe, o trafego a que se d·estinam e os transtklrtes que effectuam.
Art. 18. Vigorarão em re-lação ás aeronaves as disposições dos Codigos Civil e Commeccial applicaveis aos navios
nacionaes.
Art. 19. O Ministro da Viação e Obras Publicas expedirá
inst.rucções relativamente á matricula, vistorias, equipamento
e tripulação das aeronaves, certificados de matricula e navegabilidade, marcas de nacionalidade e de matricula, e tudo
o mais que intere:::·~ar ás dispôsicões deste capitulo, inclusive
taxas P emolumentos a serem cobrados.
0

CAPITULO IU
DOS AERONAUTA!~

Art. 20. Aeronautas, para os effeitos deste regulamento,
são o commandantc, piloto, navegador, observador, mecanico
ou ·outro qualquer membro activo da tripulação de uma aeronave.
Art. 21. Nenhum aeronauta poderá tripular uma aeronave si não estiver legalmente matriculado na repartição
ecompetente.
§ 1o. O termo de matricula será inscripto em livro especial, que se deuomi:nará Regis·tro de Matricula d,e Aeronautas.
§ 2°. Ao aeronauta matriculado será concedido um certificado de matricula.
· '
Art. 22. Nenhum aeronauta pod·erá ser matriculado .si
não estiver munido da respectiva carta de habilitação e capacidade, concedida pela repartição competente.
Art. 2a. As cartas de aeronauta serão concedidas pela
repartição competente. mediante ~xames e provas a que se
submetterão os candidatos, visando apurar a sua habilitação
e capacidade physica, moral e profissional.
Art. 24. Serão validas, para os effeitos 'deste regulamento,
as cartas de aeronauta concedidas pelas escolas de aviação do
Exercito e da Marinha nacionaes.
Paragrabho unico. As cartas de aeronauta concedidas por
autoridade de· paiz estrangeiro só poderão ser consideradas
validas por decisão especial do Ministro da Viação e Obras
Publicas, satisfeitas as condições deste regulamento.
Art. 25. Os aeronautas ficarão sujeitos a exames pe:z:iodicos, procedidos ou fiscalizados pela repartição competente,
com o fim de verificar a persistencia da sua habilitação e capacidade, sendo mantidas ou .cassadas as 'respectivas cartas,
segundo os seus resultados.
Art. 26. Os aeronautas, tanto quanto lhes competir no
exercício das respectivas funcções, deverão observar e faz'8r
observar fielmente as disposições deste regulamento ou instrucções em virtude delle expedidas, quando a bordo, em terra
ou durante o vOo.
Art. 27. 'üa direitos e obrigações dos aeronautas, entre si
e em relação aos proprietarios ,.ou armadores das aeronaves a
cujo bordo servirem, serã_o regulados pelas disposições legaes
vigentes, relativas á tripulação dos navios nacionaes.
Art. 28. O Ministro da Viação e Obras Publicas expedirá
cuia e exames dos aeronautas, e tudo o mais que interessar ás
cuia e exames dos aeronautas, e tudo o mais que interessar ás
disposições deste capitulo, inclusive taxas e emolumentos a
serem cobrados.
CAPITULO IV
DAS ORGANIZAÇÕES DE TERRA

Art. 2·9'. As organizacões de terra, a que se retere este
rapitulo, são constituídas pelos aerodromos e campos de pouso,
baJi!mmento e illuminação aereos, escolas de av~ação civil, fa-
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bricas de aeronaves ·e outras installa'Cões em terra~ d·estinadas
á execução, orientação, segurança, desenvolvimento e fiscalização da navegaÇão aerea.
Art. 3:{}. Aerodromos, para os effeitos deste regulamento,
são os terrenos ou superf:c.ies d'agua preparados e adaptados,
com as respectivas installações, para a chegada, partida e estada de aeronaves, e destinados a servir á navegação aerea com
fins de interess·e publico ou privado. Campos de pouso, para
os mesmos effeitos, são a~ ár(~as de. terrena situadas rto trajecto entre dous aerodromos, preparadas e destinadas ao
pouso transitorio, normal ou accidental, das aeronaves, nos
casos de escala intermediaria prevista ou forçada.
Art. 31. Os aerodromos e campo~ de pouso poderão ser
estabelecidos e mantidos pela União, pelos Estados ou pm:
vartioulares, mas ficarão sob a immediata jurisdicção e fisealiz,ação do Governo .FedHal, exercidas por intermedio do
1\finisterio da Viação e Obras Publicas.
Art. 32. Serão considerados aerodromos e campos de
pouso publicos os que forem estabelecidos . e mantidos p-ela
União e. pelos Estados, destinados a servir á navegação aerea
com fins de interesse publico; e aerodromos e campos de
pouso privados, os que forem construidos e explorados por
particulares, para uso das proprias aeronaves ou de quaesquer outras, mediante, neste caso, o pagamento de taxas de
utilização.
Art. 33 . Nos aerodromos publieos, ficarão a cargo da
União. com auxilio e assistencia dos Estados, fixados e regu, lados por convenios estabelecidos entre os respe.Jtivos governos:
a) a localização, demarcação, preparo e balisamento das
respeDtivas superfícies, bem como o estabelecimento das correspondentes, vias terrestres de accesso ou communicação;
b) as estaç.ões telegraphicas, radiotelegraphicas, telephor.:~cas e meteorologicas;
c) as edificações destinadas ás n~partiçõt!s do Governo
que nelles devam funccionar;
.
d) as installaçõcs nece~saria~ aos destacamentos da aviatão militar ou naval que nelles estacionarem para os fins do
art. 35;
e) outras installações de caracter geral que forem julgao~s convenientes.
§ i o. Ficarão a· cargo dos concegsionarios das linhas de
navegação aerea, que delles quizerem se utiliz.ar, em área de
terreno que l'hes pertencer ou lhes fôr cedida, em caracter
provisorio e a titulo precario: durante o prazo das resp.ectivas
concessões, as installações necessarias aos seus proprios serviços, construídas, segundo planos app.rova-dos pelo Ministro
, da Viação e Obras Publicas, de conformidade com o estipulado
v as mesmas concessões.
§ 2°. Poderá o Gove-rno, todavia, segundo as circumstancias e as possibilidades orçamentarias, con~truir nos aerodromos publicos insfallações para a guarda, reparação ou abastecimento das aeronaves, facultando a sua utilização pelos mesmos concessionarios.

Art. 34. Os aerodromos e campos de pouso publ~cos seri«J
franqueados ás aeronaves naciona~~ o~ estrangeiras, mediante o pagamento de taxas de uhhzaçao.
§ 1~. As aeronaves privadas pa·garão taxas de utilizacão
da pista e das installações de orientação e segurança do vôo,
no caso do § 1" do artigo anterior, bem como de estada, na
hypothese do § 2" do mesmo artigo.
§ 2". As aeronaves publicas ficarão isentas do pagamento
.
dessas taxas.
§ 3". As_.taxas constarão d~ tarifa appr~va·~a. pelo MInistro da Vtacão e Obras Publicas e serao mdtstmctamente
applicaveis ás. aeronaves nacionaes ou estrangei~as. .
Art. 35. O policiamento dos af3rodromos pubhcos ftcará a
cargo de destacamentos da aviação militar ou naval, que
nelles estacionarem para esse fim.
Art. 3>6. Para os fins do art. 53 deste regulamento, serão
estabelecidos aerodromos publicas especiaes, que se denominarão aerodromos-fronteiras e estarão situados na zona Iimitrophe do paiz e localizados de conformidade com as rótas
aereas que tiverem sido determinadas em virtude do mesmo
.
artigo.
Art. 37. O Governo Federal entrará em accôrdo com OIJ
Governos dos Estados para obter a c~ssão das áreás de terreno necessarias ás installações concernentes á navegação
aerea e poderá desapropriar, por utilidade publica e para
esse fim, os terrenos pertencentes a particulares.
Art. 38. Os aerodromos e campos de pouso privados não
poderão ser estabelecidos senão com prévia autorização do
Governo Federal, concedida por intermedio do Ministerio da
Viação e Obras Publicas, que fixará as condições de cada
conceRsão, relativamente á sua construcção e exploracão.
§ 1". A autor·ização .será negada quando ficar denwnstrado que o aerodromo ou campo de pouso, ou os locaes escolhidos para a sua construccão, são improprios, ou ainda
quando parecer desvirtuada a sua utilização; outrosim, será
cassada a autorização si porventura, futuramente, se verificarem occorrencias que provem, a juizo do Governo, que a
exploracão está sendo feita ds fórma inadequada aos seus
fins.
§ 2". Os concessionarios dos aerodromos e campo.s de
pouso privados deverão construir, á sua custa, as respectivas
installações, de accôrdo com os planos approvados pelo Ministro da Viação e Obras PubUcas.
§ 3". As estações telegraphicas, radiotelegraphicas, telephonicas e meteorologicas dos aerodromos privados serão e:stabelecidas mediante accôrdo celebrado entre o Governo Federal e os concessionarios, de conformidade com as disposições legaes vigentes.
§ 4". Mediante o pagamento das respectivas taxas de utilizacão, os aerodromos e campos de pouso privat;fos ficarão
franqueados ás aeronaves publicas,, em quaesquer circumstancias, e ás aeronaves privada.R, nos casos de ·emergencia de
pouso forcado.
.
·
§ 5" .. As taxas _de u~ilização dos. aerodromos e campos de
pouso privados serao obJecto de tarifa approvado pelo Ministro da Viação e Obras Publicas.
..
'
· Art. 39. O Ministerio da Viação e Obras Publicas estabelecerá ou autorizará o f>alisamento e a illuminacão aereos,
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de accôrdo com as necessidades ou conveniencias da orientação e segurança do trafego, nos aerodromos e nas rótas aereas
approvadas.
·.
§ 1°, Quando a installacão de pharóes aeroos t,iv,er de ser.
feita em local situado de tal sorte que a sua luz seJa ou possa
ser visível do mar, o mesmo Ministerio se en.tenderá prévia. mente com o Ministerio da Marinha.
§ 2°. Quando fôr exhibida qualquer luz que possa occasionar a confusão com qualquer luz regulamentar de aerodromo ou de um pharol aereo, a repartição competente poderá intimar o proprietario do local. onde essa luz estiver
installada, a cxtinguil-a ou protegei-a convenientemente, ou
substitmt .. a por outra de que não possa resultar a confusão.
Art. 40. As escolas de aviação civil poderão ser creadas
e mantidas pela União ou pelos Estados, com approvação e
sob a fiscalização do Governo Federal.
Poderá o Governo, entretanto, si julgar conveniente e
mediante as condições que estabelecer, autorizar a creação c
funccionamento de escolas de aviação civil de iniciativa privada, por elle favorecidas. ou subvencionadas, ou incluir o
estabelecimento dessas escolas como obrigação contractual
nas concessões de navegação· aerea.
· Art. 1.1. As fabricas de aeronaves não poderão ser estahelecidas nem funccionar no territorio nacional · sinão mediante autorização do Governo Federal, c serão fiscalizadas
pelo Ministcrio da Viaçã.o c Obras Publicas, por intermedio
da repartição competente.
·
§ 1°, Os ftuwcio_narios dc~::m repartição pQdt'rão, tluranle
as horas de trabalho, exarr.inar os planos :e acompanhar o fabrico e montagem de todas as l)eças, guardando o d·evido sigillo.
§ 2". Essas fabri.cas poderão, com licença espceial do Ministro da Viac~o e Obras Publicas e observadas as condições
que forem estmladas, estabelecer campos de pouso nas suas
cJ.ependencia~. exclusivamente destinados á realização de provas ou -experiencias das aeronaves nellas construi das.
Art. 42. O Ministro da Viação e Obras Publica~ expedirá as instruccões que forem necessarias para a observancia das disposil;ões contidas neste capitulo, no que tocar ao
serviço de sna. competencia.
CAPITULO V
DO TRAFEGO AEREO

Art. 43. As aeronaves naciona-es só poderão trafegar
quando tripuladas por aeronaves nacionaes, ou mediante
permi~são e~pccial do Ministro da Viação e Obras Publicas,
por anronaul as estrangeiros, cujas cartas tenham sido revalidadas para ess.'J fim e inscriptas em livro de matricula especial, na repartição competente.
Paragrapho uni co. A permissão será concedida nominalmente e para l~ada caso, em caracter provisorio e a titu!o
precario. dcpoi:.; rlc devidmr.ento justificada, e ficará subordinada ás condições que nella forem estabelecidas.
·
Ar I.. 44. As aeronaves extrangeiras não poderão trafegar
no tcrrit.orio nacional sC'não quando r'SSc direito lhes fôr conJR
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ceditfo por uma convenção diplomaúca ou quando tiver·em
para esse fim uma autorização especial e temporaria, expedida pelo Ministerio da Viação e ·Obras Publicas, ouvidos os
'ministerios, ou repartiçõ~s a cuja acção possa o caso interessar.
Art. 45,. As aeronaves estrangeiras que trafegarem nu
territorio nacional, em virtude do artigo anterior, ficar~o
sujeitas ás disposicões deste regulamento, excepto em relacau
ás cartas, certificados e· licenças de que trata o art. 50.
A's aeronaves estrangeiras, que pousarem em territorio
nacional e não satisfizerem ás condições desse mesmo artigo,
serão integr.almente applicadas as disposicQes deste .regulamento e, si não as observarem, só poderão effectuar vôo ·directo para t.ranspõr a fronteira, no mesmo local por ellas
atravessado na sua erítrada no paiz.
Art. 46. As relações jurídicas entre as pessoas que se
encontram a bordo de uma aeronave estrangeira em trafego
no territorio nacional serão reguladas pela lei da bandeir~
dessa aeronave, sempr& que a lei territorial fôr normalmente
competente.
.
Todavia, no caso de crime ou delicto commettido a bordo
de uma aeronave estrangeira, os tribunaee bl'asileiros serão
compétentes si o autor ou a vicLima fôr de nacionalidade
brasileira, ou si a aeronave tiver pousado no Brasil após o
.crime ou delicto .
.
Os tribunaes competentes serão os do logar do pouso, no
caso de perseguição no momento em que este occorrer, e os
do logar da prisão, si o áutor da infracção fôr posteriormente
detido no Brasil.
Ar~. 47. O direito que têm as aeronaves de Lrafegar
acima das propriedades privadas não poderá ser exercido em
condições Laes que perturbem o exercício do direito do proprietario, garantido pelo art. 526 do Codigo Civil.
Art. 48. No caso de queda ou pouso forçado em urr:a
propriedade privada, o proprietarió do terreno não poderá
oppôr-se á partida ou á remoção da aeronave senão quando,
em consequencia, tiverem occorrido damnos no sólo e até a
·chegada da autoridade competente para constatai-os, para o~
fins de direito, visando o processo de responsabilidade c indernnização.
·
· Art. 49. As aeronaves não poderão trafegar sobre o territ.orio nacional si não forem observadas as seguintes condições geracs, de conformidade com as disposições d.este regulnrrwnl o ou instrur.cões em virtude delle expedidas:
a) ns aoronaves d11werão estar matricul2das .e trazer as
marcas de nacionalidade e de matricula, bem como o nome
e •o domicilio do pr·oprietar~o nellas affixados ou pintados;
. . b) as aeronayes deverao ter a bordo os r-espectivos certificados de m~triCula e navegabilidade, observados, err relac..ão a est': ultnno, os prazos e condições mediante os quaes
tiverem sido concedidos;
c) os .tripulantes das aeronaves deverão estar munidoJ
das respectivas cartas, certificados de matricula e licenças·
~) as ·ae:r:onaves deverão conduzir os documentos e livros
de bordo, devidamente escripturados em dia;
e) as aeronave.s deverão ter a bordo as licenças relativas
ao trafego a que se destinam, os documentos referentes aos
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transportes que executam e um exe.mplar das leis, regulamentos e instrucções concernentes ou applicav..eis á1 navegação
aerea;
f) as aeronaves deverão te1· o equipamento exigido para o
serviço a que se destinam;
g) as aeronaves deverão observar todas as disposições
deste regulamento ou instrucções em virtude delle expedidas,
com relação á segurança geral do vôo e ao lançamento de objectos de bordo;
.
h) as aeronaves, salvo caso de força maior, devidamente
comprovado, não pousarão nem levantarão vôo senão nos aerodromos ou campos de pouso;
i) as aeronaves obedecerão, em qualquer logar onâe. se encontrem, a todas as intimações legaes que lhes forem feitas
pelas autoridades competentes, qualquer que seja a fórma por
.
que se lhes manifestem;
j) as aeronaves não levantarão vôo senão depois de lhes
ter sido concedido, pelas autoridade.s competentes do aerodromo de partida, um passe de sabida, que deverá ser exhibido
ás autoridades d-o aerodromo su'bsequente de sua e.scala de
viagem, logo após o seu pouso.
§ 1". Ficam dispensadas da observancia dessas condições,
excepto a da lettra c, as aeronaves que voarem sómente para
firis de experiencias ou provas, na área de um circulo de dez
kilometros de raio e centro e.m um aerodromo ou campo de
pouso de uma fabrica de aeronaves, observadas as instrucções
eventualmente expedidas pelo Ministro da Viação e Obras
Publicas.
§ 2". Ficam tambem dispensadas da observancia das mesmas condições, excepto as das lettras a, b e d, as aeronaves que
voarem tripuladas por candidatos submettidos a provas officiaes, visando a obtenção de cartas de aeronauta, nos mesmos
casos previstos no paragrapho anterior. .
Art. 50. Os· certificados de navegabilidade, as cartas dos
tripulantes e as licenças das aeronaves estrangeiras, concedidas ou revalidadas pelos respectivos paizes, serão reconhecidas como validas para o seu trafego no territorio nacional si a
sua equivalencia tiver sido .admittida por. convenção internacional ou decisão do ·Ministro da Viação e Obrae Publicas.
Art. 51. Todos os certificados, cartas, licenças e mais documentos, referentes ás aeronaves ou aos aeronautas, deverão
s-er exhibidos ás autoridades competentes, sempre q~1e forem
por ellas requisitados para exame e verificação.
·
Art. 52. Toda aeronave de passageiros cuja 'lota~'ão fôr
superior a dez pe.ssoas e que realize vôos nocturnos, ou vôos
continuas de mais de 500 kilometros sobre a terra, ou 200 lolometros sobre o mar, deverá fer a bordo um navegadm~ di.
plomado.
Art. 53. As aeronaves que effe.ctuarem trajecto internacional deverão, ao chegar e a-o partir do territorio nacional,
pousar ou levantar vôo nos aerodromos-fronteiras de que trata
o art. 36 deste regulamento. Para transpor a fronteira nacional, deverão essas aeronaves seguir a róta que tiver sido
determinada pelo Ministro da Viação e Obras Publicas.
!Em casos especiae.s, entretanto, as aeronaves poderão, por
motivo de natureza do seu trafego e mediante permissão da
mesma autoridade, ser dispensadas de pousar ou levantar vôo
nesse.S aerodromos. Em tal caso, a permissão fixará os aero-
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dromos de chegada e de partida, a róta aerea a seguir e os si&"naes a dar. na P8fSagem da fronteira.
Art. 54. Salvo nas circumstancias previstas no art. 7 4
deste regulamento, ne.nhum o'bjecto poderá sP-r lançado de hordo
de uma aeronave em vôo senão o lastro determinado na·s instrucções em virtude delle expe.didas.
Art. 55. Ninguem a bordo de uma aeronave em vôo poderá tirar ou permittir que sejam tiradas photographias, sem
que para isso tenha licença especial concedida pelo Ministro
da Viação e Obras Publicas e observe as condições nella estipuladas.
Art. 56. O Governo poderá determinar a interdicção do
trafego aereo sobre certas zonas do territorio nacional, por
motivos de ordem militar ou segurança publica. A localização
e extensão dessas zonas interdicta-s serão especificadamente
indicadas quando fôr opportuno.
§ 1°. Toda a aeronave que se encontrar acima de uma zona
interdicta deverá, logo que isso perceber. dar o signal prescripto nas instrucções expedidas em virtude deste regulamento c pousar no aerodromo mais proximo.
~ 2'l. Si a arronavp rt,r diYisada Pm vt1o so.l.H·e uma zonil
interdieta, rleverá, logo á primeira intimação que de terra
recebei.', pousar no acrodromo mais proximo, reduzinrlo immcrliat.amentc a sua marcha c descendo a pequena altitude,
tiub pena de ser a isso obrigada pela for..:a.
At•t. 57. Nenhuma aeronave poderá trafegar sollrP cidades, villas, povoações ou agglomerações senão a uma altitude tal que o f;cu pouso seja sempre possível fóra dellas, no
caso de paralysação dos seus meios de propulsão. salvo quando se tratar de zona cornprehendida no circulo de dous kilometros de raio e centro em um aerodromo ou campo de
pouso.
Art. 58. Os vôos de acrobacia, comprehendendo evoiuções perigosaa c inuteis para a boa marcha das aeronaves,
não poderão se~ realizados acima Le cidades, yillas, povoações
ou ag·glomeraçocs, ou na parte ,9os aerodromos franqueada
ao publico.
Art. 59. As evoluções das aP-ronaves que constituam espectaculo publico não poderão ser effect.uadas senãc· com pel'-·
missão e mediante instruccões da autoridade competente no
respectivo local .
Art. 60. As aeronaves que pousarem nos aerodromos ou
campos de pouso ficarão sob a fi.scalização e vigilancia das
autoridades que nelles tenham exercicio; as que pousarem em
qualquer _outro local. ficarão sob a fiscalizaçã_o e vigilancia
das autoridades publ~cas que nelle tenham jurtsdicção.
Art. 61. Qualquer agente da autoridade publica federal
estadual ou municipal poderá ordenar ou promover a deten~
~~ão de q_ualq';IC~ aeronave, requisitando pa1·a esse 1fim a força
!lOCP.ssa!Ia, _SI .Jt!lg·ar. q_ue essa aeronave pretende voar com
mfra~çao uas d1spostç~es deste regulamento ou instrucc:ões
em VIrtude delle expedidas .
. Art. 62. Vigorarã~ em relação ao trafego das aeronaves
n~ciOI?-ae~ ou estrangei!U:S as dJsposições legaes · relativas á
f,Is.eal!zaçao po~tal, p~l~c1al, samtaria ou aduaneira applica' ms a nnvegaçao martf.Jma f' fluvial.
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.nu. 63. O Ministro da Viação e Obras Publicas expedirá instrncçõcs sobre todos ós assU:Qlptos referentes á orientacão, segurança e execução do trafego aereo, sob todos os
aspectos que interessam ás disposições deste capitulo.
Os demais ministerios expedirão igualmente instruccões
sobre a observancir. das mesmas disposições, na parte que lhes
competir.
·
·

CAPITULO VI
DAS CONCESSÕES DE NAVEGAÇÃO AEREA

Art. G-í. As companhias. em prezas ou particulares, que
pretendam executar trafego aereo no paiz, dependem de prévia concessão do Governo, que será dada por decreto e requerida por intermcdio do MiniRterio da Viação c Obras Publicas.
Art. 65. Os requerenles de nacionalidade estrangeira deverão préviamenle obter a autorização de que trata o art. 44
Jeste regulamento, caso não exista, celebrada entre o Brasil
e o seu respectivo paiz, a convenção diplomatica a que se refere
o mesmo artigo.
Art. 66. Os requerentes, nacionaes ou estrangeiros, deverão satisfazer ás seguintes condições:
a) provar, mediante documentos idoneos e sufficientes,
que se acham legalmente constituídos;
.
b) declarar as linhas de navegação aerea que pretendem
explorar e a natureza do respectivo trafego;
c) especificar os aerodromos c campos de pouso de que
pretendem se utilizar, sujeitando-se, neste particular, ao que .
dispõe este regulamento;
d) declarar o material e o pessoaf de que dispõem para
a cxocwJão do trafego, fazendo prova de que se acham devidamente matriculados;
e) ·sujeitar-se á observancia de horarios e tarifas tle
transpnJ'1 c approvarlas prlo Ministro da Viação ~ Obras Publicas;
f) obrigar-se á fiel observancia de todas as disposicões
deste regulamento ou instrucções em virtude delle expedidas,
sujeittmdo-se ao pagamento das respectivas multas e mais
penalidades, no caso de infracção.
Art. 67. A concessão será negada si fôr julgada desnecessaria aos inlercsses geraes ou si as circumstancias indicarem que, em consequencia, a segurança ou a ordem publica
possa ser compromettida. Será cassada, si ulteriormente se
produzirem essas eventualidades.
·
Arl. 68. As concessões para o transporte de correspondencia postal serão dadas de conformidade com o art. '!"'i
deste regulamento.
Art. 69. Os onus e favores das concessões, não previstos
neste regulam.ento, serão estabelecidos de conformidade com
as autorizações legislativas ulteriores.
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CAPITULO VU
DOS TRANSPORTES AEREOS

Art. 70. O transporte de· passageiros ou cargas entre dous
pontos do territorio nacional só poderá ser feito por aeronaves
nacionaes.
.
O Ministro da Viação e Obras· Publicas poderá, todavia,
conceder derogações desta disposição, em -caracter especial e
temporario.
· · A:rt. 71 . O contracto de transporte de cargas pelo ar
deverá ser provado por um conhecimento, que conterá, além
das enunciações previstas no Codigo Commercial, a indicação
de que o transporte é effectuado por aeronave.
A:rt. i2. O condudQr deverá organizar um manifesto
cont,.mdo a índíea-;ão e a natureza das cargas transportadas.
Uma duplír:ala do manifesto deverá encontrar-se a bordo da
ar!r(Jnave e ~er exhíbida, quando requisitada pelas autoridades
cnmpetentes.
Art. 73. A responsabilidade do conductor pela carga
transportada obedecerá ás regras estabelecidas para o transporte por estradas de ferro e ás constantes do Codigo Commercial, no que forem applicaveis e não contravierem o presente regulamento .
Art. 7 4. O commandante da aeronave tem o direito de
alijar durante a viagem as cargas embarcadas, si esse alijamento fór indispensavel á salvação da aeronave. Deverá elle.
si a escolha fôr possível, alijar as cargas de pequeno valor.
Nenhum~ responsabilidade poderá caber ao conductor, perante
o expedidor ou o consignatario, em razão dessa perda de cargas. Mas, a responsabilidade dos damnos causados na superfície do solo subsiste.
Art. 75. O contracto de transporte de passageiros será
provado pela entrega de um bilhete de passagem.
O conductor organizará uma lista nominal dos passageiros embarcados, cuja ·duplicata deverá encontrar-se a bordo
da aeronave a ser exhibirta, quando requisitada pelas autoridades competentes .
Essa disposição não será, entretanto, applicavel no caso
de trajectos que comportem a volta, sem escalas, ao aerodromo de partida.
Art. 76. Nos transportes ínternacionaes, o conductor não
poderá embarcar passageiros sinão após justificação de que
estão regularmente autorizados a pousar no ponto de chegada e nas escalas previstas.
•
Art. 77. O transporte de malas postaes será feito de
accô•rdo com as concessões de navegacão aerea outorgadas pelo
Governo e regulado pelas disposições vigentes do regulamento
da Directoria Geral dos Correios, constantes de instruccões
que serão experlidas pelo Ministro da Viacão e Obras Publicas.
O Governo poderá contractar o transporte de correspondencia postal, mediante o pagamento do producto, on de parte
· rio producto que fôr apurado pela venda de sellos espeeüws,
rnja tahrlla poderá org·anizar.
Art. 78. Salvo com autorizacão especial, concedida pelo
Ministro da Viação e Obras Publicas, nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, armas ou munições de guerra,
pombos correios, objectos comprehendidos no monopolio posta)
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ou

quae~quer outros .que forem posteriormente designados,
por motivo . de ordem ou segurança publica.
Art. 79. Salvo no caso de autorização especial ou em
virtude de instrucções expedidas pelo Ministro da Viaç§.o e
Obras Publicas, não poderão ser conduzidos a bordo de uma
aeronave quaesquer apparelhos photographicos.
Art. 80. No caso de fretamento do uma aeronave para
varias viagens successivas ou pqr um prazo determinado o
cornmandant(\, o piloto e os demais tripulantes, salvo estipuiação e.m contrario, ficarão sob a direcção do proprietario da
aeronave.
Art. 81. O proprietario da aeronave fretada a terceiro
continuará sujeito ás obrigações legaes e será solidariamente
responsavel com o afretador pela sua violação.
Si o contracto de fretamento estiver, porém, inscripto no
registro de matricula da aeronave. e si o afretador satisfizer
a todas as condições exigidas em relação á propriedade das
aeronaves nacionaes, esse afretador ficará exclusivamente sujeito, na. qualidade de armador, ás nbri!lacões legaeR ~ nnico
responsavel no caso de violação dessas obrigações.

CAPITULO VIII
DOS PREJUIZOB E RESPONSABILIDADES

Art. 82. Applicam-se ás aeronaves e aos aeronautas a!
disposições leg!'l.es vigentes relativas aos accidentes no trabalho.
·
Art. 83. Os pilotos deverão, durante o vôo, observar
todas as disposições deste regulamento ou instrucções em
vi"!'tude delle expedidas. com relação ao trafego aereo. e
adoptar todas as precauções necessarias para evitar prejuízos
delle decorrentes.
Art. 84. No caso de prejuízos causados por uma aeronave, a responsabilidade do piloto •e do armador respectivos
será regulada de conformidade com as disposições do Codigo
Civil.
Art. 85. No caso de fretam·ento da aeronave, o proprietario e o. armador serão solidariamen~,e responsaveis em relação a terceiros pelos prejuízos por ella causados.
Todavia. si o contracto de fre-tamento tiver sido inscripto
no registro de matricula da aeronave, o proprietario não será
responsavel senão quando culpa de sua parte tiver sido estabelecida por terceiro.
Art. 86. A acção de responsabilidade será intentada, á
escolha do autor. perante o tribunal do logar em que tiver
occorrido o prejuízo ou perante o tribunal do domicilio do
réo.
No caso de avaria causada a uma P.eronave em vôo, o tribunal competente será o do local em que a aeronave tiver pousado por força e em consequencia da avaria. ,
Art.. 87. As disposições legaes vigentes, relativas ao soe ..
t~orro ,, salvamPnto marítimo serão applicaveis ás aeronave<:;
em 1wrigo no mar e aos pilotos das aeronaves que poss•am
pres! ar auxilio ás pessoa·s em perigo.
Ar I.. 88. Qualquer pessoa que encontrar salvados de
aeronave deverá fazer declaração .á autoridade municipal do
logar, dentro de quarenta e oito hora~ após a descoberta, s~b
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pena das sanccões. com minadas pelo Codigo Penal em relação
aos salvados maritimos.
Art. 89. No caso do desapparecimento sem noticias de
uma aeronave, será ella reputada perdida tres mezes após a
data da recepção das suas ultimas noticias.
.
() obito das pessoas que a bordo della se encontravam poderá, êxpirado esse pràzo, ser declarad·"J, conforme a legisla..,
cão civil em vigor.
CAPITULO IX
DAS PENALIDADES

Art. !JO. Serão passíveis de multas de 100$ a 5:000$,
segundo a gravidade da in1racção ou a sua reincidencia, ~
juizo do Ministro da Viação e Obras Publicas:
§ 1o. O proprietario da aeronave que a t iv8r:
. 11) posto ou deixado em trafego sem ter préviamente
obtido os respectivos certificados de matricula e navegabilidade;
lJ) posto ou deixado em trafego sem estar provida das
marcas de nacionalidade e de matricula;
c) feito ou deixado trafegar, scient,e de que o respectivo
certificado de navegabilidade cessou d~ ser valido.
·
~ ':!
O UflJ'onanfa qnr':
.
a) tripular uma aeronave sem estar munido da sua carta
de habilitação e capacidade e do seu certificado de matricula;
b) destruir qualquer livro de bordo ou nelle fizer lançamentos inexactos;
c) commetter qualquer outra infrr,ccão das dia posições
rleste regulamento ou ins~ruccões em virtude uelll\ P.xpedidus
pnlo Ministro da Viação e Obra!-> Publica~.
0

,

• ~ :-1°. O pilnto filiE':

a) conduzir uma aeronave com inobservancia de qualquer
das condições geraes de vôo de que trata o art. 49 deste regulamento;
b) conduzindo uma aeronave, trafegar acima de uma zona
. interdicta.
§ -i As multas serão propostas pela J'epartição comprtente e impostas' pelo Ministro da Viação e Obras Publicas,
cabendo ao infractor o direito de recurso.
~ 5 . ., As multas deverão ser pagas no prazo de dez dias.
a contar da data em que tiver sido expedida pela reparticão
competente a respectiva guia, sob pena de, findo esse prazo,
serem interdictados, segundo o caso, o trafego· da aeronave
ou o vôo do aeronauta.
~ 1;".:. A~ multas df~Vf'r:ão ~er· pagas no prazo fie dPz dia3,
da Viac;ao ~ Obras Publicas suspende!' temporariamente ou
canc~ll.a~ a matricula d~ qualquer aerona,·e ou aeronauta.
de Poh~1a; Sau'!e e Alfa!Jdega, applicaveis á navegação aerea,
ou das mslruceoe:= em ·nrtude delles expedida~. ::~rãn. rur.l·h::
de J:l)nfo!'mirJade N.l!!! t.:~:: me~I!'os r~~la"T~ntl:''.
0

•
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Art. 93. São applicaveis á navegação aerea as sancções
elo Codigo Pe"hal rPlativas aos crimes contra a S(~gnran~.:a dos
meios de transporte e communicação.
Ar L. 94. A falsificação de cartas, certificados ou licenças, expedidos .ou revalidados em virtude deste regulamento,
será punida de accôrdo com as ·disposições do Codigo Penal
refer·entes ti falsifi~ação de documentos.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GJ<~R.\Jt::S

1\.rt. !J::>. O Governo reorganizará a Inspecloria .Federal
Navegaç.ão, de modo a tornai-a apta para desempf'nhar
todas as funcç.ões JH'evistas neste reg·ulamento, podendo requisilm·, para nella servirem em commissão, officiaes aviadores do Exercito e da Marinha e funccionarios civis de outros ministerios, tendo em vista estabelecer a ligação da mesma inspectoria com os demais departamentos da administração publica que tenham interferencia na navegação aerea,
no interesse de orientar e facilitar a execução e fisealização
do referido serviço.
Paragrapho unico. Emquanío não for feita essa reorganização, o Ministro ela Viação e Obras Publicas expedirá instrucções :í mesma inspectoria, para os fins indicados neste
arl.igo.
Art.. 96. A's sociedades ·ou instituições nacionaes, com
pm·sonalidade jurídica, fundadas com fins de propaganda e
desenvolvimento da aeronautica, poderá o Governo eonceder
at I I' i hu ições. ün:ores e regalias officiaes.
A1·t. 97. As instrucções expedidas pelos eliversos ministe11io;-;. nm Yidude do disposições deste regulanwnto, se1·ão
r.onsirlerndas romo pade inlP-grantc dellc e pod01'ão RfW altPrada:-; st•gmulo a~ ronveniencias on necessidade~ I <~r hn iea:-; on
arlministrativas da aeronautica.
·
t\1'1,. 98. O Ministerio da ·viação c Obras Publicas poderá consolidar, adaptadas á navegação aerea, todas as disposições de codigos, leis, decretos ou regulamentos a ella applicaveis por força deste regulamento.
Art. 99. As instrucções expedidas no sentido de promover a observancia c fiscalização das disposições deste regulamento deverão ter em vista o rapido e expedito andamento de
todas as providencias nellas estabelecidas.
Art.. 100. O Ministerio da Viação e Obras Publicas, com
o concurso dos demais ministerios interessados organizará o
plano geral da viação aerea no paiz, com o fim de serem
estabelecidas as nocessarias organizações de terra e determinadas as linhas cujo trafego convenha aos interesses geraos.
Art.. 101. A aviação civil nacional constituirá reserva da
aviação militar, ele conformidade com as dü;posil;ões lcgaes
que a respeito forem decretadas.
Art. 102. Revogam-se as disposições em contrario.
do

Rio de Janeiro, 22 de julho de f 925. -

Francisco Sá.
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J.PPBKDICI
NOTA DAS FONTES
Disposições da legislação nacional e estrangeira, convenções e estudos em que os artigos deste regulamento encontram fundamento, eu analogia.
Abreviaturas - Conv. - Convenção Internacfonal de
Vcrsalhes, de 13 de outubro de 1919; Fr. - Lei da navegação aerea da França, de 31 de maio de 1924; Ing. - Regulamento (Consolidado) da Navegação Aerea de 1923, da Inglaterra; Ali. - Lei de Aviação, de 1 de agosto de 1922, da Allemanha; Hesp. - Decreto Real de 25 de .novembro de 1919,
sobre a navegação aerea, da Hespanha; E. U. - Projecto
de lei H. R. 13.715, de 8 de janeiro de 1923, dos Estados
Unidos: Hung. - Prescripções regulando a navegação aerea,
rlc 30 de dezembro de 1922, da Hungria; Hungria - Regulamento sobre os vôos das aeronaves estrangeiras, da Hungria;
Din. - Lei regulando a aeronautica, de 1 de maio de 1923,
da :Oinamarca; Fin. - Lei regulando a navegação aerea, de
25 de maio de 1923, da Finlandia; Nor. --'- Lei sobre a navegação aerea n.
de 7 de 'dezembro de 1923, da Noruega;
8uec. - Regulamento da Navegação Aerea, da Suecia;
Rus. - Decreto dos Comissarios do Povo da Russia, sobre a
navegação aerea; Ae. C. B. - Projecto de regulamento organizado pelo Aereo Club Brasileiro.
Art. 1°. - Conv., art. 1 . - Hesp., art. 1° - E. U., Sec.
301 - Hung., art. 1.
Art. 3°. - Fr., art. 1 - Ing., art. 31 -Ali., § 1 - Hesp.,
art. H, - E. U .. Sec. 2 e - Din., art. 1 ---'- Nor., art. 1 Suec. Generalidades - Ae. C. B., art. 2.
Art 4°. - Canv., arts. ·30 e 31 - Ing., art. 31 - Hesp.,
art. 44 - E. U., Sec. 2 /, g e h - Ae. C. B., art. 2.
Art. 5.0 • - Conv., art. 10 - Fr., arts. 3 e 4 - Ing., art. 3°,
§ 1, I e art. 21, § 3° -Ali., § 2, alinea 4 -E. U., SeCA. 223Nor., 2, alinea 6 - Ae. C. B., Cap. VI.
Art. 6°. - Fr., art. 2 - Ing., art. 26 - Hesp., art. 23An. C. B., art. 3°, § 1 .
.·
Art. 7°. - Conv., art. 6 - Fr., art. 4 - Tng., art. 1,
§ 1 - Ali., § 2, alínea 3 - Hes·p., art. 3 - E. U., Sec. 222 b
- Din., art. 4 - Fin., art. 3 - No~.• 2, alin:ea 2.
· Art. 8°. - Conv., art. 6 - Fr., art. 4 - Ing., art. 1, § 2 Hesp., art. 3 - .F' in., 3:rt. 3.
Art. 9°. - Conv., art. 7 ~ Fr., art. 5 - Ing., Annexo I, 1
-Ali., art. 2 - Hesp., art. 3, alineas 2 e 3 - E. U., Sec. 22:~
e Sec. '3- Din., arts. 4 e 6, alíneas 1 e 2 - Nor .. 2. 2°, alinea 3.
Art. i ü - Conx .. art. 8 -Fr., art. 7 - Ing., Annexo I. 1 HP;SP., Annexo, art. 2 - E. U., Sec. 222 a - Din., art. G,
almea 3 - Ae. C. B., art.. 30, §§ to e 2°.
Art. 11 - Fr .. art. 3 - Jng., Annexo L, 2 a 6 - Hcsp ..
Amtexo, art.s. 3 e 5 - Din., art. 5 - Nor., 2, zo, alimm !í --.\f'. C. B .. ai'ts. 30 c 31.
Art. 12 - Conv., art.. 8 -- Fr., art. 6.
Art. 13 - Conv., art. 11 -- Fr., art. 32 - Ing., Am1.exo
li _,_ Ali., § 3° - Hesp., Annexo, 15 a 23 - E. U.. Sec. 2:!./l b
- Succ., Condições technicas- Ae. C. B., arts. 52, 53 e 62 a 68.

s:
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Art. 14 - Ing., art. 14.
Art. 15-Conv., art. 14, alinea 2-Fr., art. 34, alínea 2.
Art. 16 - Conv., art. 14; alineas i e 2 - Fr., art. 34,
alineas 1 e 3 - Ali., § 14- Hes·p. art. 9 - Hung., art. 10,
alinea 4 - Din., art. 29- Nor., 6 - Ae. C. B., arts. 181
a 18a.
Art. t9 - Conv. Annexos ~' B e ·c - Ing., Annexos I,
li e UI ______: Hesp., Annexo, capitulos I, UI, IV e V - E. U. ;
Sec. 222 a, Sec. 22a e Sec. 224 b e/.
Art. 20- Ing., art. at -Ali., § 4°- Hesp., art. 44 E. U ., Sec. 2 n - Ae. C. B., art. 2 ..
Art. 22- Conv., art. t2- Fr.; art. a t - Ing., Annexo
V - Ali.,§ 1: -E. U., Sec. 2 e - Suec., Certificados; alineas
1 e 2 - Ae. C. B .• art. a2.
Art. 30- Fr., art. 26- Ing., art. 31 - Hesp., art. 44
--E. U ., Sec. 2 j - Ae. C. B., art. 2.
Art. a1 - ·Fr.; arts. 27 e 29- Ing., art 7, § 1 -Ali.,
§§ 7 a 10-Hesp., art 14-E. U: Sec. 231 a 234-Nor. 5
- Suec., Aerodromos - Ae. C. B., arts. 47 a 51.
Art. 34, § 3° - Conv., art. 24 - Fr., art. 29 - Ing.,
art. 7, §§ 2 e a - Hesp., art. 24- A~e. C. B., art. 22.
Art. 37 - Fr., art:. ·28 - Ali., § 15.
Art. 38 - Fr., arts. 28 e 29 - Ing., art. 7, § 1 - A!ll.,
§ § 7o e 9° - No r., 5 - Sue c., Aerodromos - A'e. q. B.~ art. 47.
Art.. 39 ~ Ing., arts. t9 e 20.
Art. 40 - .All., § 6.
Art. 41 - Ing., art. 8, § 3° - Hesp., art. 22 - A e. C. B.,
arts . 24 e 25 .
Art. 43 - Ae. C. B., art. 10.
Art. 44 - Coov., arts. 2 e 5 - Fr., arC. 8 ~ Ing., art. 4,
§ 1, I, a - Hesp., art. 38 - H!ung., art t - Din., arts. a e
14-Fin., art. 5-Nor., 2-Rus., arts. 15 ·e t6.,-Ae. C. H.;
art. t9.
.
Art. 45 - Hesp., arts. t4 e a9 - Hung., art. 3 - Ae.
C. B .. arts. 20 e 21.
ArL 46 - Fr., art. tO.
Art. 47 - Fr., art. t9, alinea ·2.
Art. 48- Fr., art. 25.
Art. 49. a- Conv ., art. tO- Fr., art. a2- Ing ., art. 3°,
~ to, I-- Hesp .. art. 4°, §§ 1° e 2°- E. U ., Sec. 225, a A11., § 2° -A e. C. B., arts. 26 e 28 a.
Art.. 49, b - Conv., art.s. H e i9, a e b-Fr., art. a1,
alinea I - Ing., art. ao. ~ to, H.; art. 4°, § to, V; art. t5,
§to, a e b; e art. t6-Hesp., art. 1'5-E. U. Secc. 22·5 b,
1-Din., art. 40, a e b e alinea 12- Nor., 10, to e 2°- Ae.·
·
C. B., art. 18.
·Art. 49, e - Conv., arts. 12 é 19 c~Fr., art. a1-Ing.,
art. ao, § to, III e art. 15, § to, c - Hesp.", a;rts. 4°, ao e 5°
-E. U.', Soe. 225, c~ Din., art. 40, alínea 9 -Ao. C.
H .. arfs. 18 e 28, b;
Art. 49, d - Ing., arL ao, § 1°, IV e art. 1_5, ~ to, d -TTesp .. art. 13 - E . TJ., Rec. 225 r . - Din .. arf. 40, f-Nor., 10. (; --Ao. C. B., arts. 18 r, 2R r..
Art. 49, e - Conv ., art. 19, d. e, f e y - Jng ., art.. Hí,
§ 1°, h e c, c § 2°, a e b. -Din., art. 40, c, d, e e g e nllineas 11 e 13-Nor., tO, ao, 4°, 5° e 7°-Ae. C. B., ·artsl. 18
e 28 c.
0
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Art. 49', f - FT., art. 32; alínea 2 Ae. C. B. arL ·28 d.
Art. 49, g-Conv., art. 25-Ing., art. 4°, § 1°, IIJlc~p., art. 7°-E. U. Sec. 225, b-Din., art. 27, alinea 1".
Art...~9, h - Fr., art. 24 - Ing., art. 5", ~ 1" e art 7",
§ 1°- Ali., § 12, alinea 1" - Hesp, art. 12 Hung., art. 8",
alíneas P a 3 11 ___. Ae. C. B., art. 17. - Ae. C. B .. art 29.
Art. 49, i ___, F' r., art. 3(1 ~ Ing, art. 4". § 1", VI - Din.;
art. 2'7, alínea 2a - Nor. 11.
Art. 49, j - Ae. C. B., art. 69 .
.\1'1. ·19, §~ 1" ~~ 2 " - F·I'., art. 37- lng., art. 3n.
~ I"."·<' f1 c arl. 1", ~ 1°, b cc-Ali.,§ 5"- Hr.sp .. art:. ô";
"\I't. 50 Conv. - AP. C. B., art. 2g;. art. t3 - Fr.,
~d. 38 -- Ing., art. 4°. ~ t". IV~ Hrs·p.,. art. 30, § toE . U . Se c . fJ No r . 3 " 4 .
·
.\r. 31- ConY., ar!. 21- Ing .. arl. 17 §§to e 2"
:\l't. 52 Ing., art. 5", § 2° Snee. Certificados,
alinca 6 in fine. e art. 9°- Ae. C. B .. arts. 42 e 43.
·
Art. 52
Ing. art. 5°, § 2° Suec. Ceritificado3,
alinea a·.
A1·t. 53 - Fr., art .. 30 - Ing., art. 22, §§ to e 2".
o c b -E. U. Scc. 252, 253 e 257 Hung., art. 8°, alínea 4n- Nor. 7 - Ae. C. B., art. t9, 2° .
. Arl. 54 -,Ing., art. 1:~- Hrsp .. art'. 8", 3"- AI('. C.
R. , art. 41. c.
·
Arl. 55 - Ing .. arf. 11.
_\ri. 5ü- Conv., art~. 3" c 4°- FI'.,·art. 20- lng· ..
:ui. a".~ 1°, 1 r annrxo V I I - Ali .. § 13- Hesp., art. 10
---E. ll. Sec . .:!11 ~ 242- Hung., art. 12- Din., art. 30
- No r. 6, in finr - Sue c. Zonás int.crdictas - Ae. C. B .. a rIigos t86 a 188.
_\.rt. 57 - .Fr .. art. ?1 - Ing .. art. 9°, ~§ 1" c 2°, c lffl~p., nl'l~. 17 r.. 1R, 2" -- Hnng., art'. R alinca !>n- Ac. C.
8

,

0

H ..

al'l~.

W

P

,

H, h.

:\1·1. r,R -· Fr· .. nl'i. '!~ Tng., arf. U", ~ :?". a " r Jff'!.<;;JL, arl. JR. 1o- :\P.. C. ·R .. art. td, n.
,\J•I. 39- Fr .. arl. 2:J- Ing.~ ad. no.~ 2". b - _\11.,
~ 11 _ .. Hung., m·l . t 1 .

:\1·1. fiO -

Fr· .. art.. 35.

:\l'f,. H l - Fr·., arl. 1R -- Tng., art.. 10.
Art:. (i2- Ing .. art. 22. § 3°- Hung., art. 16- Din ..
a1·f~. 32 c 43- Ae. C. B., arts. 41 c t63 a t80.
·.Ar·l.• 63 -· Cnnv. Annexos D F. G. e• H. - Ing., Annexo~

JV. ·~u (~ vnr- Hr~p., AnnPXO·'!, 3°, 6°, 7" c 8°- E. u. Sec.;
221 d, Scc. 254 a 256 e S('c. 401 a 439- Hung., art. 17Suec. Regras de policia e segurança, fogos, signaes e regras
de direcção.
.
ArL 64 - Ali., ~ 11, alínea 1.
.Art. ()7 - Ali., § 11, alínea 6.
Art.. 70 - ·Conv .. arts. J 6 c 17 - Fr., art. {)•o - Ac.,
C. B .. arts. tO, t2. t4 e 15.
Ar f. 71 - F r., art. 39 - E. U. Sec. 342 a.
Art. 72 - Fr.. art.. 40 - E. U. See. 342.a.
Art. 7·~- Fr., art. 44.
·
_\rf. 75 - •Fr., art. 46.
ArL 7() - Fr., art. 47.
Art. 77 - Ae. C. B., arts. 141 a t62 - Lei da Des-

peza de !925. art. f9.
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ArL. 78 - .Conv., ar.t. 26 - tFr., art. 33, alinea 1 - lng.,
art. 18 - AIL. § 14 - Hesp., art. go - Hung., art. 10
Din. art. 28, alinea 1a - Nor. 6 • .,
.
Art. 7:9 - Conv., art. 27 - E r.; art. 33, ahnea 2n
Ali.,§ 14- Hung.. , a,rt.iO- Din., art. 28, alinca 2•.
Art. 80 - J?'r., art. 49.
Art . 81 - iFr. , ar.t. '5.0.
Art. 82 - Ali., §§ 19 a 30 - Dec. !13.498, de 12 de
março de 1919, art. 6", 2°, lettra k.
Art. 83 - Fr., art. 51.
Art. 84- Fr., art. 52- 1Hung., art. 19.
Ar f. 85 - F.r., art. 55 .
Art. 86 - Fr., art. 5·.6·.
Art. 87 - Conv ., art. 2.2 - Fr., art. 57.
Art. 89·- 1Fr., ar.t. 59.
Ar f s. 90 a 94 - Refercncia geral: Fr., art.s. 61 a 80
Ing .. arl~. ~~ c 28 - Ali., §§ 31 a ·33 - Hl•sp .. art. 'd
E. U. Sec. 264 a 266.
Art.. 95 - E. TJ. Sec. 20'i .
Art. 1Q.1 - Ae C. B .. art. 23.

ilTJrr! w1 Jlinistr•rio da Viacliu e Oln·as PulJlicas, o Cl'edit.u cs ·

pedal dP .1 :690.$, para payamento aos praUcanl'es atltlidos
da Jnspectoria Federa.l de Portos, Rios e Ca.naes, Virgilio
Brarulrlo c Euthalio Cyro de Castro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasi!,
usando da auf orização contida no decreto legislativo n. 4. 888,
de 26 de novembro de 1924, e tendo ouvido o Tribuna.l de
Contas, resolve abrir ao Ministerio da Viação ~ Obras Publicas, o credito especial de 4 :690$ (quatro contos seiscento~
e noventa mil réis), para occorrer aos pagamentos devido;;
aos praticantes addidos da Jnspectoria Federal de Portos, Rios
e Canacs, Virg·ilio Brandão e Euthalio Cyro de Castro, sendo
3:450$ para o primeiro, de venoimentos e gratificações extraordinarias, referente ao p·eriodo de maio a dezen1bro· de 19.22,
c 1 :240$ ao segundo, de vencimentos c gratificação cxtraordinaria correspondente aos mezcs de agosto a novembro do
mesmo anno.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1925, 10-1" da Indcp<'n·
dencia e ~no da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAHUES.

Francisco Sú.
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DECRE'l'O N. 16.985 ~DE 22

DE JULHO DE

1925

Abl'f~

ao Ministel"io da· 'Pazenda o credito especial df! !i2:605$!J8!t,
para paoam,ento a D. Delmira de Souza Almeida, viuva d'~
Francisco Xavier de Almeida, ex-collector {ede1·al de 1'atuhy, Estado de S. Paulo, em virtude de sentença judicial

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decrete· legislativo numero
4.856, de 19 de setembro de 1924, e tendo ouvido o 'fribunal
dn Contas, na fórma do regulamento approvado pelo dec-reto
n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir ao Minis:..
terio da Fazenda ü credito especial de cincoenta c dous
contes seiscentos e cinco mil novecentos e oitenta c nove
réis (52 :605$989)', para pagamento a D. -Delmira de Souza
Almeida, viuva de Francisco Xavier de Almeida, ex_,collector
federal de 'Jlatuhy, Estado de S. Paulo, a que foi condemnada
a União, por sentença judicial.
'
'
Rio de Janeiro, 22 de .julho de 1925, 104° da Indepe:ndencia e 37° da Republica.
'

A.RTHUR DA

SILVA BERNAHDES.

Annibal F'l'eire ãa Fonseca.

DEOHETO N. 16.986-

DE

22

DE JULHo- DE

1925

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 2:400.$,
para pagamento a Oscar Augusto de Carvalho Bastos, de
di(ferença de vencimentos entre 450$ e 500$ mensaes, no
pe'riodo de 1 de janeiro de 1921 a 31 de deze·mbro de 19240 Presidente da Rcpublica dos Estado•s Unidos do Brasil.
usando da autorização legislativa oontida na lei n. 4.913, de
24 de janeiro do corrente anno e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na fórma do regulamento approvadn pelo decroto numero 15.)70, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir, ao
Ministerio da. Fazenda, o credito especial de 2:400$, para pagamento ao ajudante do chefe da officina de stereatypia do
Diario Official, Oscar Augu.sto de Carvalho Bastos, correspondente á differença de vencimentos que lhe compete, entre
450$ e 500$ mensaes, a contar de 1 de janeiro de 192!1 ~~. 31
de dezembTo de 1924.
Hio de JaneiTo, 22 de julho de 1925 104° da Independenoia e 37° da Republica.
'
ARTHUR DA

SILVA BERNARDES.

A-nnibai Ft•eire da Fonseca.
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DEORETÔ N. 16.987 ,.....-

DE

29 DE .TULHO ,DE 1925

Aúre ao Min,iste1·'io da Just·iça e Negocios Interiores o c1·edito
especial de 300:000$, destinado á instaUação do Departamento Nacion.al do Ensino
O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no art. 3°, n. VIII, § 1o, da
lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, revigorada pelo art. 4°
da lei n. 4. 911, de 12 de janeiro deste anno, tendo quviao
v Ministerio da Fazenda e o Tribunal de Contas, nos termos
do art. 93 do regulamento annexo ao dec. n. 15.783, de
ti de novembro de 1922, resolve abrir ao Ministerio da Ju':ltiça
e Negocios Interiores o credito especial de 300 :000$, destinado
a attender áa d~spezas de pessoal e material necessarios á installacão do Departamento Nacional do Ensino, e execução do
decreto n. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925.
Rio de .Tane!ro, 29 de julho de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
AM'HUR DA SILVA BERNARDES •

.Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 16.988-

DE

29

DE JULHO DE

1925

Aln'e ao Ministerio da Viação e (]JJras Publicas o credito especial de 5.276:000$ em apolices, afim de attender ao

pagamento dos trabalhos de construcção realizados e medidos no Ramal de Paranapanema e na linha do Rio do
Peixe

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usaudo da autorização constante do art. 201, VIII, da lei numero 4. 793, de 7 de janeiro do anno passado, revigorado pelo
art. 20, da lei n. 4. 911, de 12 de janeiro do corrente anno, r.
tendo ouvido o :1\finisterio da Fazenda e o Tribunal de Contas,
resolve:
·
A.rt . 1o; Fica aberto ao 'Ministerio da Viação e Obra 3
PubHcas o credito especial de 5. 276 :000$, em apolices, afim
de attender ao pagamento dos trabalhos de construc·cão reali:rados e medidos no Ramal de Paranapanema e na linha do
Rio do Peixe.
Art. 2°. O Ministerio da :Fazenda providenciará' para que
sej? f-eita a emissão dos ti tu los a que, se oofere o artigo anterJOr.
.
·
Rio de Janeiro, 291 de julho de f925, f04° da Independencia e 37° da Republica ..,
,
ARTHOO DA SILVA BERNA:RDES.

Francisco Sá.
Annibal Freire da Fopseca.
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DECllE'l'O N. 16. 989 -

DE 29 DE JULHO DE 1925

Concede d socir:àade anonyrna F. Stevenson & Co., Li1nited,
autorização para continuar a funccionar na &publica
'0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma F. Stevenson & Co·, Iârr.ited, autorizt>da a funccionar na Republita pelos decretos ns. 7 .946, de 7 de abril de 1910, e 15-.479, de 17
rle maio de 1922, e :devidamente representada, decreta:
Artigo uni~o ..E' concedida autorização á sociedade anouyma F. Stevenson & Co., Limited, para continuar a funccionar na Rcpublica com as alterações feitas nos S~JUS estatutos,
por motivo d~ novo augmento do capHal social, de accôrdo
com a deliberacão da as~emhléa geral extraordinaria dos res,pec.fivos accionistas de 10 de setembro de 19,24, ficando a
r0ferida Hociedade obrigada a observar as mesmas clausulas
que aeompanham o decreto n. 7. 946, de 7 de alJril de 191 O,
c a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação t'Ir. vigor.
Rio de' Janeiro, 29 dP- julho d~ 1925~ 1ú4° da Indepêndcucia c 37° da H.epublica.
AÍt•rHuR D.\ SILVA Bml.NAlWE::;.

Miguel Calmon du Pin c A.ltneida.

Autoriza o ministro da Agricultura, lndust?·ia e Comme1·cio a
conceder á Sociedade Carboni{e1'a Prospera os {aV(I1'eY
constantes da lei n. 4. 265, de 15 de janeiro de 19 211, P.
dos decretos ns. 12.493, . de :M de rnarro de ·1918, e
16.552, de 13 de agosto de 1924 ·
O .Presidente da Hepublica dos ·Estados Unidos do Brasil
resolve autorizar o ministro da Agricultura, lndustria e Commercio a conceder á Sociedade Carbonifera . Prospera, conforme requereu, os 'favor:es constantes da lei n. 4. 2.65, de, 15
d~ janeiro de 19:21, e dos decretos ns. 12.943, de 30 de marco
de 1918, e 16.552, de 13 de .agosto de 1924, 'ficando a concessão do emprcstimu, a que se referem os arts. 1° e 2° do citado decreto n. 12.943, dependendo da apresentação dos tit.ulos da propriedade carbonifera.
'Rio de Janeiro, 2·9 de julho de 119.25, 104° da Indep-cndenrja e :no da Republica ·~
·
ARTH'UH. DA SILVA BEHNARDES.

Miuuel

Caln~an

du Pin e Almeida.
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VECH I~TO N. W. U!ll -

m: :!H

JJE .JCL!LO hE

UJ~5

A nturí:.a u Mini~lel'io da Ag1'icultura, lndu~tria e Commerci•J
tr ,.u,weder a Sebastião de Souza Arêas os (avckes cun .•
8Willes du ld n. 1.5f0, de 6 de /'cverl'iro de 1921., ·~
tleaf'!u n. J(j.J,'IJ, de 25 de agosto de I92:J

O PI'e~idenf.,_• da Republica dos Estados Unidos do Ura!;il,
deereta:
Artigo unico. l•'iea u ministro da Agricultura, Indm;tria e
Conmt('l't' i o autorizando a ·conceder a Sebastião de Souza Arêas.
re::;idente 110 dislricto 1k Boitu\·a. município de. Porto Feliz:
uu E-':;latlu de S. Patdu. os faYores constantes da lei u. L::J40,
de() de fevereiro de 1922. e decreto n. 16.131, de 25 de agosLÓ
de 1923. eomo auxilio para o desenvolvimento da cultura e da
industria da mandioca; revogadas as disposições em contrario.
Hio df' Janei1·o. 29 de julho de 192:>. JO-'t" da Jud''!Jellrleueia .. :37" da Republiea.
AH.'l'HUH IJA SILVA BEH.N.\H.DEl:l.

Miguel Caluwn du Pin e Alrneidu..

ü.EüllETO

!~

•

10. !JU2 --'-

DE

291

DB ,J LT)..J lO IJ.E\

'lO:!.[)

Jppmca o.,. JIOt)us estatutos da Companhia .. A.lbiu!Jh' \:'':rsi ..

cherungs- Alctiengesellschaft"
O Pr'!~id,•JJI.n da Hevublica dos li:-stat.lu~ Unidos do Hra~i!.

aLL{mdcnt.lo ao que requereu a Companhia "Albingia Versicher:_mgs-.Nkti~Cin)gei;ellschaft''. 0.om séde em Hamibur-go! (Allelllanlla), autorizada a fmwcionar no Brasil pelo decreto numero 6.l:>50, dP 11 de julho de 1907, resolve ap.provar os sew;; novos nslafuf.o;s., continuando a referida companhia compldameute sujeita ás leis c rr·gulamentos vigentes ou que !\-ierem a
SL'l' H.doptado:; sobre opL'l'Uf,;tões d1• seg·uros e rcsef:,"'llros tel'rcs.lres e mariUmos.
Hio de Jm1-eü·o. 2\1 de julho
e 3 7'' da Rcpubliea.

ue

19:!.:5, H.H··• da Independeucia

Ail'!'liUHI DA 8-JLVA BERNAltD.ES.

Annibal F1·eire da FonscctJ..

I~I
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DECRETO N. 16. 993 · -

DE

29 DE JULHO

DB

1925

Approva os novos estatutos e a nova denominação da Companhia National Algemeine Versiche'rungs-Aktien-Gesellscha{t, com séde em Stettin, Allemanha
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
altcndendo ao que requereu a Preussische National Versicherungs Gesellschaft, autorizada a funccionar no paiz pelo decreto n. 5. 5541' de iü de junho de 1905, e á vista da doolar·ação feita em petição de 5 de maio do conente anno, resolve
approvar a sua nova denominação e os estatutos adoptados
pelas assembléas geraes extraordinariaa de 30 de abril de
!91f) e 28 de maio de 1921, passando a Companhia a funccionar
em todo o territorio da Republica em seguros e reseguros
ter.restres e marítimo& sob o nome de National Algemeine Versioherungs-Aktien-Gesellsehaft, mediante as clausulas seguintes:
I
A com\panhia ficará completamente sujeita ás leis e regulamentos em vigor ou que vierem a ser adaptados sob;re o
objeoto da conoessão.

li

O capital para as suas operações no paiz é de 500:000$·, e
será realizado dentro de dous annos, contados da data da publicação ·deste decreto.

m
A companhia effectuará 1 dentro do prazo de 60' dias, contados da data da autorização, no Thesouro Nacional, o deposito de 20:0: 000'$, como ga1·antia inicial de suas op-erações.

IV
Além da reserva de riscos não expirados, fica a companhia obrigada a constituir uma reserva de contingencia, ti ...
rada dos. lucros liquidos annuaes verificados nas suas operaeõea effectuadas no paiz, na proporção de 10 % 1 até que a
mesma attin.ia 213 do capit'al declarado; e dahi em diante, na
proporção de 5 %, emquanto não fôr adoptaJa qualquer outra
disposioão legal ou regulamentar.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1925, 104" da Independencia e 37° da Republica.
ARTilUR DA SILVA BERNARDES.

,tnnibal Freire da Fonseca.
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DECRETO N. i6.994 -

DB

29 DE "JULHO DE 1925

Supprime o Consulad.o honorario em Manilha
O .Presidenf.e da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando desnecessaria a e:dstencia de ttm Consulado em
Manilha, e usando da autorização que a lei lhe .concede,
Decreta:
Artigo 1mico. Fica supprimido o Consulado honoTario em
Manilha, nas Ilhas Philipph1as, revogadas as disposições em
contrario.

Hio de Janeiro, 29 de julho de 1925, 104° da Iudependencia e 37° da Republica ....
ART.HUR DA SILVA BERNARDES.

José Feli:c Alve1 Pacheco.

bECRETO N. 16.995-

DE

2g DE JULHO DE 1925

Crêa um Consulado hono1·ario em Lu:cemburgo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do .Brasil.:·
Considerando neeessaria a existencia de um Consulado honorario em Luxemburgo e usando da autorização que a lei lhe
concede,
Decreta:
Artigo unico. Fica creado um Consulado honorario e'm
Luxempurgo, revogadas as diRpo8ições efll contrario.
Hio de Janeko, 29 de julho de 1925, 101° da lndependencia e :37° da Republica.
ART}{UR DA SILVA BERNARDES.

José Feli:c Alves Pacheco.

DECRETO N. 16.996- DE :J

t>E AGOSTO DE

Hl25

Decla1'a {e1·iado nacional o dia 6. de agosto do coJ'1'ente twnvj
r:entenario da lndependencia da Republica da Bolivia
O Presidente da Republiea uos Estados lTniuo~ d'o .Brasil,
considerando qun a dat.a de 6 de agosto do corrente anno
relembra uma epbemeride memoravel na historia da AIOOrica.
porqmmto assignala o primeiro centena.rio da Independencia
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d'a llepuLliea da .Bolívia, uação t'OJH que ~~ llrasil ruanlf~"' e:-~
lreitaH relações de anüzade c• eounrwrew, resolve dedal'al'
l'el'indo. em todo o territoriu nacional. o dia G tle ago::;lu du
corrente anno, em homenagem á Hepuhliea da .Bolivia. que
l!1.'88a data eorn111nmora o vrimPiro tl'IÜenal'io de ~ua Indnpen'lelJCia.
lliu de Janeiro, 3 de ago::;to de HI2G, 104u da
e :37'' da Republica.

lndepc~udeul'ia

.\H'l'Htm lJ.\ KILVA lJimN~\IIPEK.

Aflonsu Penna Juniu1·.
Jo8é Felúc Alves Puclteco.

DECHETO l'\. 16.997 -

DE

12

DE ,\.(.WS'fO J)l~

1925

,lbre, pelo .~.llinisterio da .~.lJw·inha, o credite especial de l'C'Ui
159:141$, pw·a occm•J•er ás despezas das verbas "2'' c "5"
do orr:arnento do rnesmo ministerio
() PrnsideHl•~ da llepulJlica dos BslaLlos t:nidos do HJ·asil,
u:sandu da autul'iz;ação que lhe confere u decreto legislativo
n. ,\.897, de .'!-í de dezembro de '1924, resolve abrir. pelo
l\1 inisterio da 1\larinha~ o credito especial de 159:141$. precíso
:ís Ycr-Jms "?'' (~·';,",do nrçaHif'Uin du IJH~smo JJiinisfPl"iO pa1·a
(t •·xeJ·c~ ie i o de J H2;L
llie· do Janeiro, '1:! de agosto de 1925,. 104" da •Judepen-

dt•neia e 37° da Hepublica.

Ân'l'HUH.

IJ.\

SILVA

HEllNAIUJE~.

Al,•J:ruulrino Farüc de .Alencar.

IJECHE1'0 N. 1G.!HJ8-

.\)JJir'""" ·~ mw1da (~.l'l!f:ular

DE

12

DE .\.UUl:lTo JJE

192i;

11 lleyulumeulo paru 11
.<;lflmll 1 '1'1ffJ flfJ sr'r(·i~·rJ yr!,.,d de "tl'iu~·,;,, .\'a''"l

JICSsn,lf
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ERtado doR NPgncios da :Marinha; l'cvogadas a!'l nispoRiÇÕt'S em
f~Ollfl'aJ'ÍO.

Hio dn .Tmwiro. ·12 de agoslo flp 192rl, 101° da IndcpNldPneia f' :t7" da RcpÍll~lica.
ARTH.UR DA SrLVA RERNc\RDRS •

.'lle.vaudrinn Paria rlrJ A lt?ncnr.

Reaulamento para o pessoal subalterno do serviço geral de
Aviação Naval
CAPITULO I
PRI•~f:BITOS

mmAER

1\ ri. 1.n O TH~RRoal suhall orno do serviço geral dP Av1ação
rornpl·ehf'nfif"' f t'f'S eaf.Pgorias: sub-officiaes. inferim·cR e ma-

rinlwiJ'OR. a l'ana uma nas quars correspondr eet•f a som ma draftrihnjeõf's par·liculnrN1. QllP Pxig-Pm rpqniRifns "'"' OJ'dPm

nHn·al

P lí•rhnica. df' naftll'Pza pl'af ira. indisJwnsavr•jc;: ao sPII
flPP.f'nl)1í'Hhn.
:\et. 2." O pessoal subaltrrno do servi to geral de A viacão
ticstina-sf' :í execucão maf0rial e á dirceção f'lemenf.ai' rir f onoR
os f!'ahalhn:-' afff'clns ao rl0partanwnfo a qn0 rwrtrnePm. snh as
ord•'HR doR offiei:;~es.
Arf. :~. 0 A Nlucação frchnica clf'; todo o pessoal subalterno
rln Sf'rviro g'l'ral dP .\viacfío frm prlf' fim fazel-o adquirir gTadaLivnnwnfl•, I' "-Ob o a;;;per~to essencialmente pratico f' rspecialiwdn, os enn h1•c imPnfns dr rml0rn prnfis1:-1ional indis:rwnsavPis :'L
sua hahilila1.:iin prngTPssiva nas differrnl('s rat.egm·ias. ao lado
da 0dura~ã.o militar qu1• di'Yf'J'á incuf ir as verdarlPi r· as no(:õrs
de disciplina consriPnfr. dP subnrdinaçã.n respeitosa 0 de obrtlicneia eonfianfP, a emulação rla responsahilidadr r• o nesenvolvinwnfo das qualidades de manrln. qup o rl(';Yilln mnralmPnfc
nn eonceito de seus superiores.

f'llll:ll

TaPs objectivos serão alcançados pelo exemplo, prlo ronpf'los Pnsinamenfos constantes dos offiriaes. qur drvem
vrrdadriros cducadorPs do rwssoal soh as suaR OJ'dens.
Pm lonas as onpol'funirladrs. fanfo f!Tn ser·vico romo fóra r!PliP.
srmpre tcnrln em vista que:
n) os snh-nfficia"" rlevem apresentar fnrfrs tJualidadr~

~t>Iho e
SOl' os

dn manrltl. virlndPs militares P conheciment;os profiR~ionaPs
quP lh0s rlPPm a indispPnsavPl fo'T'ça mo~ral pPranfp ns inff'riores e marinlhriro" nos f'XPrcicins. na direcrãn r na PXecw;ão
dos frahalhns. Pm todn:-; os actn;.; d0 Sf'I'Yiro f'onJtl nnxilinr·•·"
(!irnctos dos officiaes;
· ·
.
b) os inferiores serno preparados para as funcçõPs mais
elrvada.~ dP snh-officiacs. com todo o esmero, w~la formação
rio seu t~arn0f e r. rt.~senyolvimento de ::;uas apf irlõrs d0 manrln
na dil'••t·•:ii•l df' gTnpos dfl 5Pr'viçn f'JTI PXf'rci_ein. fanfo na manut.enç;ão c :·onsrrvacão doR a11par~lhos eomo em mnaros. dpwmno demonstral' pPrfrito::; conherimPntos pratico.~ na s11a PSpccialidade;
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o) os marinheiros são a oategoria em que as e::;peoialidades se definem e as inclinações .se manifestam; por isso deverão ser observados attentamente, e orientados com cuidado,
occupando posições que não exijam grandes conhecimentos,
nem responsabilidades especiaes. para serem conveníentemente seleocionados e encaminhados para as differentes especialidades, conforme a sua conducta militar e a applicação que
revelarem.
CAPITULO ll
DA ORGANIZAC}lO

Art. 4. As graduações militares do pessoal subalterno do
geral de Aviação. na hierarchia, serão n~ seguinte~:
a) sargentos-ajudantes ( sub-'oi:N'iciaes) ;
b) primeiros. segundos e terceiros sargentos do Corpo de
Marinheiros N!acionaes (inferioras);
c) marinheiros nactonaes: cabos, primeiras, segundas e
ter.ceiras classes (praças da fileira dn Corpo de Marjn'heiros
Nacionaes) .
Art. 5. 0 O pe~soal subalterno do serviço geral de Avial)ão
fiea grupado fJentro de seus corpos, do seguinte modo:
a) no Corpo de Sub-Officiaes. com os seguinfrs qnanros:
1. piloto~-aviarlores ( PL-AV) :
2, artífices de aviação (AR-AV);
b) No Corpo de Marinheiros Nacionaes. os inferiorrs. na
seecão de auxiliares-especialistas. com a denominação de
ticantes-artifices de Aviaoão ('PE-AR-AV) .
c) no Coz·po de Marinheiros !Nacionaes, as praças de fileira na companhia de praticantes de especialidade como praticantes~arti!fi0es de Aviação (PE-AR... AV).
Paragrapho uni co. Os offectivos dos quadros do Corpo de
Sub-Officiaes, da seccão de auxiliares-espeoialistas e da companhia de praticantes-artífice~ serão annualmentc fixados nn.:;
leis de despeza e fixação da força naval.
Art. 6.o Os ·sub-officiaes de P e 2• classes tgraduação de
sargento-ajudante), teem as seguintes denominações, de accôrdo rorn a~ snas funcrõe~. conformr ()S effN~tivn.:; fixarlo.;:
nos respectivos quadros: ·
Piloto-aviador de 1• classe.
/Piloto-aviador de 2• classe.
Artifice àe Aviaoão de 1• classe.
Artifice de Aviac5o de 2• classe.
Art. 7. Os inferiores da secção de auxiliares-especialistas (graduaoões de primeiro sargento, segundo e terceiro),
teem as seguintes denominações. conforme os effrctivos fixados para as respectivas e~pecialidades:
Auxiliar-artifiee de Aviação de 1• classe.
Auxiliar-artifice de Aviação de 2• classe,
Auxiliar-artifice de Aviação de 3• classe.
Art. s.• As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes,
praticantes das diversas especialidades, (graduações do cabo,
marinheiro nacional .de primeira classe e segunda classe,
0

~erviço

0
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teem as seguintes denominações, conforme os effectivos fixados na respectiva companhia:
Praticante-artifice de Aviaç.ão, cabo.
PraticantP-artifice de Aviação, ta classe.
Pral icante-artifice de Aviação, 2• classe.
Art. 9. 0 Os art.ifices de Aviação terão as seguintes especialidades: motori&tas, montadores. oarpinteiroe, caldeireiros
e photographos e outras que o Governo venha a estaheleccr,
~em que nenhuma dellas constitua um quadro a parte.
Art.. 1O. As praç.as do Corpo de Marinheiros Nao\onaes
que SP enndidnfarcm no sm·vh;o ri<' Aviação para n ramo !11~
nrtifice não poderão lei' g·J·adnac.ã~• maio•r que a do caho.
Art. 11. Os sub-officiaes do ramo de pilotos-aviadores
proveem dos inferiores, primeiros e segundos sargentos, d'r
q11alquer das especialidades da Marinha, desde que satisfaçam
as condiçõc:-;; estnbeJecidas no pr0sent.e regulamento.
_
Art. 12. Os sub-offir.iaes rlo ramo de artifices de Aviação proveem dos resp·ectJvos primeiros sargentos «auxiliarese:::pccialistas>>, rlrsde que sat'isfaçam as condições dr accesso,
estabelecidas no presente regulamento.
Art. 13. Os inferiores, terceiros sargentos, do ramo de
artífices provecm dos cabos da fileira do Corpo de Marinheiros Nacionaes, pertencentes á companhia de praticantes-artificAs, desde que ~atisfaçam as condições de accesso previsfas
no presente regulamento.
Art. J -1. Ao ramo .dr~ pilotos-&viadoTe~ compcfr. a pilotagem dos aviões. manob1·a dos mesmos no hangar, o encalhe e
desencalhe dos hy1-Iro...,av1ões, e lanchas de soccorro e tudo
mais que ficar estabelecido no presente regulamento.
Art. 15. Ao ramo de artífices em geral. incluindo os nuxi-·
liares n pratic.antes (moforist:as. montadores. r~nrpinteiros,
caldeireiros e phot.og-rnphots), compete o serviço dn motor(\s em
geral, aviões em geral e photographia em geral, na parL"3 refe ...
rente á conducção, · conservação. construccão, montagem, desmontagem, alinhamento; e o servi co especial dos reparos do
material, segundo os seus fliffrr_(\ntes officios ou especialidades.
CAPITULO III
DA DB;FINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES

Art,. f6. As responsabilidades de todo o pessoal subalterno do serviço geral do Aviação decorrem das funcções e deveres correspondr-ntr-s a cada clnsse, Pm seu!'~ diversos Psfagios, de conformidade com o estabelPcido mu~ leis, regnlamentos e demais disposicões em vigor.
Art. 17. Os suh-officiaes, inferioros e cabos. são rcsponsaveis pelas ordens que derem aos que os estiverem auxiliando na execur.no de quaesqur.r trabalhos ou serviços de
QtmrLos.
·
Art. 18. Os sub-officiaes, infr,riores e cabos, são tambem
responsaveis pelo cumprimento rigoroso das ordens que receberem dos seus susperiores e pelas faltas que commetterem
na conservação de suas incumbencias, na execução dos tra-
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halhos que lhes forem confiados e nos serviços de qu art,os,
sempre quP PRtivf'rem de acrôrdo com as attrihniçõPs quo

competirem a cada graduação.

Par.agrapho unico. Não dovf\lrão. entretanto. dPixar de
fazer quaesquer serviços quf' llws forem detr•rmiuadc-,s, soh a
allegação de que taes serYil~ns f'XCf'drm aos limil es de suas
responsabilidades.
Art. :19 ...<\s •responsabilidades oos snh-nffir.iaPs e infol'iores são encaradas de dous modos:
:1°, exercendo auloridadr sohr·~~ os seus auxilhwes .nos
f.raba.lhos em geral, n rluranf.P os serviços dP qnal'tos;
~o, <'Xf't'<'·Plldn os Pnra r·~ os tfp inrnmhPtwia (' outros filiO
I I!Ps fornlll dPii't'lll in:rdos.
Art. 20. As runcções d•• I orlo o pessoal snhalteruo do serviço geral d~ A viação, (las <]Uat•s decorrem as res}II:'Ctivas msponsahilirladc•s, rtuer em relação :is incumhencias. fillPl' quant.o
nos ser,·iços de (lnarf n. :::iio as seguintes:

Pilntos-nviadores
· lneumhencías:
a) auxiliaJ'Ps flir·prfos dos uffir.iae;;.; PlWarJ'f'lr~Hloi; dP in-

rnrnhnm~ia;

b) rmearrf'gados de aviõf's;
e) r'ncarrcgados de hangar ou grupo dP hang;ars P t.mio o
qw• ao.;; mesmos pf'rl enerr;
rl) encarrPgados dfl manolmt rlP rampa. pisl a~ n c•ampo~
d·· arr~rragem;
t') r•ncarregados do serviçoo dr• amarrações.
f) I'DCa•J•regados de mastros e forres de signaes;
a) r•nraJ•regadns de lractores e transportadores de gazo-

lina.

SorYiço de quartos:

a) auxiliares do official de quarto:
lJ)

r:xPcuci'ío do serviço de quarto.

Incumbcncias:
(f. ,I

soai:

auxiliai'~'~

dos rvffiriaP:o;

PnrarrPgado~

dr

incuinjl1encin~

b) r•nra!'rPgadns rlf' in<'mnlH·nria e dn sru respecfjyo pes-

.r)

ri)

avjão;

nnrart'f'gados de officinas de sua~ (•SpPr.ialidadf'H:
encal'l'rgadn:; dP mo f orr•s dP flnl i lha, Psrtuadri I hn on

f')

montadores rlP flotilha. ou esquarlrilha;

rt)

paiolniros;

fl <.:uh-inslrur.tot·Ps riP enrsos df' aT'tifiePs;
h) Pxrruc;ão d•~ sr.rvi(~ns df' ronsh·uc(;,f'tn

n d1•
I f'ndo Plll vi;;;l a a natm·rza rlf' !'lHa~ r~spncialidadn:o;.
;;.:er·,·i(:o •le quartos:
") nãn fazr>m srrv i en dl' q 11UJ'f os a nãn sr~r rm
fur·(:a maior·;
b) sr·rYiço de vigilancfa, quaNdo ordenado.

J'••prtt•n ..;;,
ra~o~

rln
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lnenmhPneia~.

a) ·nncarr~gados dP grupos nas incumnell(' ias e do sen
rosp1•ef ivo JWSsnal:
h·~ auxil im·ps dos snh-nffif'iae!'; t'lli'UT'J'PJ:UHios dP inPnmh••neiá:
·
r1 paioleiros;
d) PXr(meão de snrvicns dt• eonsh·ucf'ão e d1~ r<'rmros,
tPndo ·,·nt ,·isr'it a natn1·rza· dt• snn:-; t•srH•eii\1 idadl'!';.
~PJTito

oi

dP qnaJ'I os:

fnzrm SI'J'Yito dt•

qtwr·fn~;

qnando

n~

rxigiJ'Plll.

nect•ssidndns o

Prnticante s -co.bos

Jrwnmheneias:
o· n.iwlnnl.f':-- do.;; anxiliare:o:-Psp·f'cinlisfas r•nrat'J'f"'gadn~ d•'
~l'llpos

nas ineumhcncias;
·
h) ajudantes rim; mot.orisla~ dn avião;
~.~; a.iudánl es de painleiro;
d) t•nc-a-rrPg'ado~ rfp grupos dP homt•ns li ri alhados pm·a
ns fac h i nas nu par r~. a exrrncão do t.1·abalhos confiados aos
r-;uh-oft'irines

t'

aos auxiliaot·('S-PSJH'cialistas.

Spn·ieo de quartos:
a! ajudant.cs dns SHII-officiacs c dos
lis.las rir fltmrto.

au~ili:ues-f'RJH~eia

P1'alirrmfr's de ·la e ·2• cla,sses

Tncumhencias:

a

n) mwat'I'Pg·ados
tJIW

de um llosto de

limp[~za

11as ineumlwnnias

pPJ'If'llCf\,l'('ffi;

h) a.iurlan1.e:-::; de tmlos os t eahalhos dr. con:;:;trueefio e dP
reparos rnnfiados no~ ~nb-olfif'hws e aos auxiJiarrs-estH•cinlistas.
~ervico

a)

f!p quart.os:

scr\'i<_:ns r(' la I i vos ao poslo para qtw fm'em cJrsign:-.rlos.
CA PITlJ LO 1V
DEVERES

Dos pilotos a?Jiadores
Arf. '!1. :\ns pilolns-avi:ulorPs í'nntpt~ll', ('lllll re:-;pnn~a.
hilidadf' Jlt·opt•ia:
J. O f'll('ai'Atl dr nviõPs. han~;at•s, manobra dn avitirs r
h~·flro-n

\'iõt•s, f'ncalltP

f' dP:o~Pnc.alltf• dP

ltydrn-aviõr.s n lanchas
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de soccorro; manobras de içar e :arriar embarcações na carreira, manobras de peso; o encargo de alojamentos, a superintendencia dos serviços de rancho das guarnições e tudo mais
que constituir as suas incumbenclas, inclusive o pessoal, de
accôrdo com a organização interna da Escola de Aviação Naval,
Centros e Bases de Avi'ação da Marinha.
2. Pilotar aviões com proficiencia e prud'encia, e manejar o seu armamento.
3. Fazer o serviço de auxiliares do official de estado ou
qua~rto, observando o detalhe que fôr organizado.
4. )Escripturar, em livro proprio, as ocr.urrencias doR
quart.os que fizerem.
5. Hegist.rar nos livros, mappas ou papeletas apropriadas,
os vôos dos aviões.
6. Fazer a eseripfuração do "Dia rio do Avião" e do
"Diario do Mofor".
7 .. verificar e ter inventariado tudo o que pertencer ás
suas incumbencias, e regular o consumo do material necessario á conservação e funccionamento das mesmas, zelando por
tudo.
8. Executar reparos de ümel'gencia quando as circumstanciaE! o exigirem, para o que deverão empregar o tempo disponível, em adquirir, nas differentes officinas, os conhecin1entos geraes e praticos que os habilitem á bôa execução
desses reparos.
9. Dar fiel cumprimento a todas as instrucções e disposições qne lhes forem inhsr(mtes e constarem da organização
e tabellas adaptadas no serviço da AviaQão Naval.
1 o. Observar rigorosamente todas as instrucções officiaes
que tenham relação com a pilotagem, conservação, limpeza e
segurança dos aviões.
'11 • Cumprir e fazer cumprir, por todos os seus subordinados, de todas as classes, o que fôr determinado sobre. regimen de vôo dos aviões.
12. Cumprir e fazer cumprir, por todos os seus subordinados, de todas as classes, as ordens que receberem.

Dos arti{ices de A viação
Art. 22. Aos artífices de Aviação da especialidade de
"Motoristas", compete, com responsabilidade proprla:
.
f . O encargo das officinas, machinas-ferramentas, ferramentas e tudo mais que nas officinas constituir as suas incumbencias. inclusive o possoal, de accôrdo com :a organização
interna da Escola de Aviação Naval, Centros e Bases de Aviação da Marinha.
2. O encargo de motores de flotilhas, ,esquadrilhas ou
aviões, sobresalentes e ferramentas.
3. O encargo de paióes de sobresalentes de material relativo ás suas especialidades.
4. Conduzi I' con~ervar, reparar, montar, desmontar, ajustar e experimentar com zelo, e proficiencia:, .nos :aviões, officinas e bancos de prova, os motores, e utihzar. . .se do armamento dos aviões.
5. Fazer os serviços de construcção e de reparos relativos
ás suas especialidades, sempre que receberem ordem para
executai-os.

~\aros DO PODm EXBOtJTIW

6. Utilizar, conservar e· reparar com zelo e proficiencia,

aa machinas-fnrramentas. ferramP.ntns e t'odo o matPrial qw·

constituir as suas incumbencias.
7. Verificar e regular o consumo de todo o material destinado aos trabalhos de construcção e reparos que lhes forem
confiados, e hem assim do material de consumo destinado á
limper.a e eonservnf'iio rJe tudo o qnc f~H' da ~ma nl~ada.
8. Ter sempre inventariado tudo o que pertencer ás suas
!ncumbencias.
9. Fazer o serviço de substituição de motores nos aviões.
10. Observar rigorosamente todas as instrucções que
tenham relação com a limpeza, conservação e segurança das officinas, motores e demais material de suas incumbencias.
11. Escriptura!' no "Diario do Motor" todas as occurrencias. substituições, falhas, fracturas e demais anormalidades
verificadas nos motores, na desmontagem nas officimu~. no
transporte e nas experiencias em banco de prova.
12. Dar fiel cumprimento a todas as instrucções e disposições que lhes forem inherentes c constarem da organização e
tahellas adoptadas na ERcola de Aviação Naval, Centro e Bases
de Aviação da Marinha.
13. Cumprir e fazer cumprir, por todos os seus snbordinados, do todas as classes, as or.dens que receberem.
:\rL ?3. Aos artiffices de Aviaç.ão da nRpHeialidadP dn "/1/()/1-·
tadore.ç:" compete, com responsabilidade propria:
1. O encargo das officinas, machinas-ferramentas, ferramentas e tudo mais que nas officinas constituir as suas incumbencias, inclusive o pessoal de accôrdo com as organizações internas da Escola do Avinoão Naval, Centro c Bases de Aviação
da Marinha. ·
2. O encargo de montadores de flotilhas ou esquadrias, sobresalentes e ferramentas destinadas ú montagem, desmontagem .o alinhamento dos aviões.
3. O encargo de puiôes de sohresnleiÜPs dn nJnltwinl rrln-·
f.ivo :ís suas especialidades.
4. Fazer os serviços de construcçãn c de reparo-. rl'lnfivo ·
ás suas especialidades, sempre que receberem ordem para executai-os.
5. Utilizar, conservar e reparar com zelo e proficiencia,
as machinas-forramentas, ferramentas, regua.s, níveis e todo o
maf.r~rial que constituir as suas incumbencias.
6. Verificar e regular o consumo de todo o material dest:inados aos trabalhos dn construcção o r·eparos qnn lhes forem
confiados, e bem assim do material de consumo destinado á
limpeza e conservação em suas incumhencias.
7. Ter sempre inventariado tudo o que pertencer ás suas
inenmbencias.
·
8. Observar rigorosamente todas as instrucções que tenham
relação com a lim:!wza, conservação e segurança das officinas,
aviões e demais material de suas incumbencias.
9. Ter sempre os aviões perfeitamente alinhados e em
optimas condições para -o vôo.
1 O. Fazer n dirigir o;;; servieos clr fmcaixnt.amenf o, desen-raixol.ament.o, montagom, alinhamento, desmontagem e inspecçã.o rlos aviões.
11. Fazer e dirigir os trabalhos de substituição, reparo,
costura, pintura. "Dopagem", envernizamento e entelamento
dos aviões.
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i 2. Preparar e fazer preparar tintas, vernizes, dope e demais material nPre~~ario á execução de trabalhos fie suas espor-ialidades.
13. Fazer os trabalhos de collocacão, limpeza, conserva~ilo
f' regulamento dos ci fferentes instrumentos dos aviões.
14. Dar fiPl eum}H'irnento a todas a~ instrucções e disposições que lhes forem inherenf PS e congtarem da organização
c tabellas adoptadas na Escola de Aviação NaYa!, Centros e
BasPs de Aviação da Marinha.
15. Cumprir e fazer cumprir por lodos o~ .'3ens subordinarlos, dP todas as dasses, as ordens quA reeebPJ'Pm.
Art.. :!1. ~\ns aefifie(•s df' :\,·ia(:iío da P~pPr·ialidadl' dr ''ror-2Jintdrns" compef P-, com t'(':-ponsahilidade. propria:
1. O encargo das offieina!'. machinas-rcrranwntas. JeiTamentas c tudo mais que nas officinas eonstitnir as !:mas incumhencias, inclusive o possoal de arcô1~do com a organização in1erna da Escola de .\viação .\'avaL Centros e Bases de Aviaçã.o
da Marinha.
2. O r1H':lr1:rn rlf' ]lai(lp-.: df• rnnfPJ'ial J'f'lafiyo ;ís ~liflR p.;;pP!'ialidades.
3. Fazer os sf'rviços de cnnsl rucção e dr reparos relat.ivos
:'is s11as 1•spf'!' ia I irlar]P-;, :"f'll!Jll'l' qnn rPr·P}If'rPm nrdem para
~'Xf'Cllf ai-os.
·Í. Utilizar, consen·ar e reparar com 7-elo e proficir.ncia.
as machinas-ferramentas. ferramentas n todo o material CJI!P
rnnstitnir as suas incumbe.ncias.
5. Verificar~ regular o eonsumo de todo n material destinado aos trabalhos de eonsf.rtwção f~ reparos que lhes forem
ronfiados e hem assim do material de consumo destinado á limpeza e ennsm·yação de tudo o que pert.encer ás ,suas in·mrmhrneias.
6. Ter sempl''' invf'nl.arindo f11dn o qtrr~ fH'rf,•n!'f'l' <ís :-;ua~
ineumueneias.
7. Obsen·ar rigorosamente todas as instrucções que te~
nham relação com a limpeza, conservacã·o P segnl'ança das officinas. obras Pm andamPnlo e demais rnaferinl de Sl!a:.; in(',11 mbeneias.
R. PrPpa1·ar I' JIIHlHJar prPpa r·ar a co lia P outm qua.Iquet·
material destinado :í PxPenção dp serYiços de st1as P'-pecia~i
rlades.
9. Fazer e mandar fazer todo o se.rvico de rPparos dos
aviões, nos hangars e nas arnarTações e relativos á~ snas espncialidades.
10. Dar fiel cumprimento a todas as instrncções e disposições que lhes forem inhcrentes e constarem da organizacão
e tabellas adoptadas na Escola de ~\viação Naval. CPntros e Bn·"es de Aviação da Marinha.
11. Utilizar e fazeJ' ntiJi~ar. segundo a techniea nsfabcll~cida. as madeiras ·~mpregada~ nos serviços df" suas n;o:;pPcialidades. e destinadas :ís l'lm~t.t·ne('i'il~S o rPparos qne lh0s f.or!'lll
eonfiados.
J 2. Fazm· todo o seevi1;o dP- r·ectificação r• alinharn~'nlo "''
,.~f r11dnr·n:4 ,, ha lani'I'UIIIf'llf.o dos lrolic1~S.
1:1. C11rrrpr·ir· ,. l':tZf'l' l"lllllpr·ir por lndos ""' Sl'lls ~,JI,nr·di
'':tdn ..;, ,J,. fnd;J..; as f'l:rs..;,•.;;, :ts or·d,.ll~ qlll' ,.,.,.,.IH•t'f'lll.
1\Pt. :!;,, ,,,,., nrtifie'.'"' !),-• . \viaçã(' da f'SJJf~!~ialidad,, dr~
·:<f:lfltldrdros» !~""'!"''''• 1'0!11 r·p:..;ponsabilidad'' propl'ia:
I. O •·ncar·gn das ofTir.inas. nraehinas-f,~rram,-•nta~. ff't'l'a'''"nlas ·~ f11do rnais qw• nas nl'fi!·inas const.ifuir ac; ~·na'- in-
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cumbencias, inclusive o pessoal de acoordo com a organização interna da Escola de Aviação ,~aval, Centro:; e Bases de
Aviação da Marinha.
·:.!. O enear·gu de paiúes de sout·esale.n!t~s ~~~~ lttalc·r·ütl relaliYo ás sua::; especialidades.
~~. Fazet· os serviços tle eonstt·ttc«;ãu e de reparo::; l'elal.ivos
ús sua::; •~:.-pPeialidadPs. sPmprc que rPeebPL'Pilt unlutu para f:'.Xl'cutal-os.
'J. U li I izar. eonse.1·var· e reparar colll zelo e profieiencia,
as tnachinas-ft':Tanwntas, ferramentas, forjas, fenos de soldar, 1nassarico~ (• lodo o material que constituir as sttUioi
i w·utul H'lll' i as.
G. Y••t·ifil'ar e l'l'gulal.' o e•.~nsumo dP todo o ntaterial dl'Stinado aos II'Ubalhos de coBsLt·ucção •! ,,_.r,aro:; t}Ut) lhes forem
confiados P bem assim do material de consumo destinado á
limpeza e euusen·aeão de tudo o que pe.::·tencer ás suas iuetuulbenc ia:;.
G. Tut· St'HllH'e ÍllYL'tltariado ltalo o que .verteucer ás
suas im·t m tlJl'n e i as.
i. Oh:-;Prnu· rigorusanwute todas a~ in::;Lrueções que tenh:un rl'l<u.:ã(l t•,orn a limpeza. ronservatão e segurança das
offi(~ina:-;. oht·as ~~111 andanwnl o c df•mais maLerial df' suas ineumbtmeias.
R. Prcpanc·, mandat· JH't•parat· e applicar as val'ias solda~ tfp..;f i nada ...; :í 1':\:f'f'll<:àll dP sf'l'\·iro:-; d•~ ~mas "~JIPt·ial idadPs.
!).
Pn•parat·. ui i! iz:u· f' appliear a solda oxyrlo-acdJylettn

e a solda electrica.
lo. F:tZI'I'

I'

manc)ar fazE' L' todos os sen·it;os rPlativo~ ús

sm1s

1':-íl'''''iHiiil:lll•':-·. ltn:' a·:iii•·s, Inda..; a,; ,.,,z,•s qtiP 1'1'1'1'111'1'1'111 nl'df'llt
p:tl':t 1'-"~'L'll ta i-os.

J l. Fazrr ,, manrlae f a;. e r todas as fpn·amt'rtf as
g-I'IIS

~~ fPL'J'a-

dt•sf i nada" ao sPrYi~~o da .Asiação.

l ':!. Dar fiel cumprinwnto a todas as insll'ucções e dis-

posii.:Üf':.; qw; lltt~s fort~m inhl'l't.llltes e eousliu·t•m das on;alli-

:~.aç~ÕI'S ,,

rnl in::t" adopladas na Eseola dE' .\viação ~aval. Cen1t·ns e HasPs dt~ Aviação rta Marinha.
1:{. Cumprir (' fazer CIIIHPI'il' por todos os seus sttburdinadns. d•~ Iorlas as classps, as o~·<hms QlW receberem.
Art. 26. ~\os adifices dt• ~\viação da especialidad .. 1k
<<Photo(JI'aphos» compete. com responsabilidade propria:
L O encargo de gabinetes photographieos, maclhinas photograph icas, metralhadoras photogra•phicas e lu do mais qw~
nos g·abinctes p•hoLographicos constituir as suas incumbenrias. itH'lusiv•• o pessoal de :weôrdo com. a tll'ganizat;ão iul••t·n;t
da :FJscola df' .\viação '~aval, Centros e Base:-; de Aviacão da
Ma:-·inha.
'!. O t'tteargo df' phol ograpltos de flotilhas on es.qlladrilhas. lllaelhinas- pholographicas, metralltadoras phul.og•ra,ph~
t'as, sohrPsal!~ntPs ,, fetTamenl a:; das mes1nas f' tudo nm1r:
flllt~ rnnstiluit· :1s ~uas incumbencias.
:L () ••neargn dl' 1miÔC':-l dt• :'OhrPsalt•ntes tlt• malt~r·ial r••lal i\fl (!..; ~II<IS e•SpeeiaJ)dadt'S.
.
.'J. Fazt•r os se1·viços de conslrucção e de ·:·epal'os r e lat 1YOS ás suas osywcialidadcs, sf'mpr·(' quP recebet·enl ordem para
executai-os.
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5. Utilizar, c01nservar e reparar com zelo e proficien<>ia
as mac:hinas photograp,hicas o todo o material que constituir
as suas incumbencias.
6. Verificar e regular o consumo de tudo o material
destinado aos trabalhos de construcção e reparos que lhes
forem confiados e bem assim do material de consumo destinado á limpeza e conservação de tudo o ·que pertencer ás
suas incumbencias, e do mate~ial destinado á exccucão de
se1·viços de suas espeeialidadcH.
7. Ter sempre inventariado tudo o que oert.encer ás
suas incurnbencias.
8. Observat· rigorosamente todas as instrucções que tenham relação com a limpeza, conservação c segurança dos
gabinetes tphotographicos, metralhadoras photographicas,
rnachinas photographicas e demais material de suas incumbencfas. ·
9. Preparar e mandar preparar os reveladoras, fixadores e demais fórmulas uzadas na plbotographia, de accôrdo
com as instrucções estabelecidas.
. 1 O. I•·awr e dirjgir a insta Ilação das machinas photographicas, met":alhadoras photographicas, visares e demais aP,parelhos destinados á photographia aerea. a bordo dos
aviões.
11. Fazer e dirigir todos os servicos de camara escura,
com zelo e proficiencia.
12. Fazer os serviços de cartographia necessarios ao
controle dos mappas mozaicos e levantamentos aero-.photog~aphicos.

13. Fa:zer os serviços de photograplhia aerea vertical e
oblíqua, sempre que receberem ordem para executai-os, as~
sim como todos os serviços de photogra.prhia em geral.
14. Fazer e dirigir os serviços de focalizar as machinas
photographicas, regula~ obturadores e fazer todos os serviços
que lhes forem determinados e relativos ás suas especiali··
dades.
15. Dar fiel cumprimento a todas as instrucções e disposições que lhes forem inllerentes e constarem da organização
e tabel1as adaptadas na Escola de Aviação Naval, Centros ~
Bases de Aviaeão da !Marinha.
16. Cumprir e faz.er cumprir por todos os seus subo.:·dinados. dl' todas as elasses, as ordens que rec~bcrcm .

.Vos auxilia1'eS-especialistas do· 1·amo de artífices

.\t't. 27. Aos auxiliares-especialistas do ramo' de a~:compete:
1. Auxiliar os sub-offi ciaes artifices de A viação em todos os trabalhos l'elativos ás suas respect.ivas especialidades.
sempre que forem para tacs fins designados.
2. O encargo, nas ofJicinas, dos grupos das incumbcucias e de tudo mais ·que aos mesmos pertencer, inclusive o
pessoal de accôrdo com a organização interna da Escola de
Aviação Naval, Centros e Bases ele Aviação da MariJ?ha.
3. An:X:iliar os sub-fifficiaes artifiees de Avmção em
tudo quo aos mesmos competir, conforme fioou especificado
1 ifi<~es
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no· presente capitulo, tendo em vista as suas ·respectivas especialidades.
4. Executar com responsabilidade propria, os serviços
de confeccão, reparo e conservacão, de accôrdo com a discriminacão feita no capitulo relativo ás definições das responsabilidades dentro dos limites de suas graduações e de accôrdo com as especialidades que possuírem.
'
5. Utilizar, conse!'var e reparar, com zelo e proficiencia
a~ marhina-s-ff'rTamentas. fermment.as e tudo mais que 1'0113tituir as suas incumbencias.
6. Observar rigorosamente, todas as instrucc·ões que tenham rela~ão com a limpeza, conse;·vação, funccionamento
o segurança das officinas, pniúos, gabinetes photo~rap·hicos,
motores c tudo que nelles se encontrar.
7. Da.:.' fiel cumprimento a todas as instruccões e disposiçõ~s ·que lhes forem inherentes e constarem das organi~
z.ações e rotinas adoptadas no serviço de Aviação Naval.
8. Cumprir e fazer cumprir por todos os seus subordinados, d~1 todas as elasses, as ordens que receberem.
9. Assumir, temporar1amenle, as responsahilidadP-s que
cabem aos sub-officiaes, todas as vezes que forem designados para substituil-os nos serviços das inoumbencias, conduccão dos motores, e manejo dCI armamento.

lJos praticantes de arti[ices.
Art. 2H. Aos praticantes-artifices compete:
1. O encargo com responsabilidade propria, de grupos de
praças detalhadas para a execução de trabalihos confiados aos
sub-offiei:w~ ·n aos auxiliares-c~pecialistas, e da direcção· de
fachina de qualquer natureza. quando tiverem a g:aduacão
de cabo.
2. lTixecutar todas as limpezas e fachinas, occupando os
postos que lbe forem indicados pela tabella diaria do departamento a que pertencerem.
3, Executar, corno ajudantes, todos os serviços de Aviacão em geral, de accôrdo com a discriminação feita no capitulo ·!'eferente á definição das responsabilidades, tHndo em
vista as suas respectivas graduacões.
4. E~ecutar os trabalhos proprios e correspondentes ás
suas gradua<;õcs, observando scm.pre os detalhes que forem
organizados.
5. Servir nas officinas, aviões e lanchas de soccorro da
;\viaf;fiu. todas as vezes que para ellas forem designados.
6. Auxiliar os snb-officiaes e os auxiliares-esp~cialis
tas nos F;erviços de conducção, reparo, construccão e conser ...
:v ação de tudo o que pertencer ao serviço de Aviação.
· .
7. Dar fiel cumprimento a todas as instrucções e dl&-·
posiço~s que lhes forem ill!herentes o constarem das or~a
niza~;ões e l.abflllas adoptadas no se2viço da Escola de AvJação Naval, ·Centros o Bases de Aviacão da Marinha.
8. Cumprir rigorosamente todas. as o1·dens aue receberem.

304

ACTOS DO PODER ·EXECVTlVO

CA;PJ'l'ULO V

.Aet. :w. Ai; r,r·onwçõ•·8 l.le lodo o pessoal ~ubaltcrno uu
scJ•vJç.o ~eral d(' .:\viacão serão feitas s6xn.ente por antiguiuadc de classe, dos que houverem satisfeito as respectivas
condições de accesso estabell'c idas no ,presente capitulo, renalYada a hnwlh••s" do decreto 11. 16.684, de 26 de novembro
de 1924.
Art. 30. ~\s ooudições geraes para a promoção do pt•n~oai do rarno de P ilof os-Aviadorcs 8ão as seguintes:
l. De :piloto-aviador de 2" classe a Diloto-aviador de &a
claS'if~:

a) ter quatro anuos como llilolo-aviador de ~" classe;
b) t.cr cem hora~ de võo· em avião bi-motor G\.1 cincoenta horas de v<io f'Ill aviões dP- caca ou reconhecimento
ou outros typos;
r· 1 IPI' l'l'itn pelo menos sessenta exerdcios de lançamento de bombas ou sessenta exercícios de tiro com m.etraJhadoras e1n av1õcs fle eaca ou n~conltecimrnto ou outros
typos;
cl) ter as conuiçõPs ge1·acs •le comportamento militar de
aecl>rdo com as disposições ~~m vigor.
t>) tf\1' fortPs qualidades de mando, inieialiYa e t·e:;olut;:io:
/' 1 'lt>J' l'f'COllllll'l:'llfladp po1· lt'e" ol'l"icia"~ aviadntT~ na,·<H·s,
soh cujas ordt>us tenha servido.
Ar!.. :~ 1 . .\s condiçõ<·s gp:-oaos para a promoção
pel;-

uo

soal do ramo de .Art.ifices de \viação, são as seguintes:
I . Dt:• JH'aLieanl ••-a 1'1 i l'il'f' d,. :!" das~e a pl'al ieanl.••-ar'Li-

fice de ta classe:

a) ter como 2a classe. um anuo de serviço de officina na
espectalidade em que estiver praticando;
b) ter as condições ge1·ae:' de eolllporlauwnto m·illtar. de
aecürdo com as disposições em vigor;
c) ser :·ecommendado pelo sub-officjal solJ cujas ordens
(J.';;tiver servindo e pelo chefe da:-; officinas;
d) ser approvado no exame dos assumpt.n~ ·IJraticos t·elal.ivos á respectiva habilitação.
2. De praticante-artificc de 1n classe a <JH'aticanl t•-ar1i fiei• ealw:
a) ter como 1" clas."P. duns annos de serviço nas orneinas da espéciatida•le em qtH' estiver praticando;
b) te1· as eontlii,:ÕI:'~ g•~raes de eompo:·tamenfo militar. d1~
aeeôrdo com as rlisposiçues mn vigor;
r:) demonstrat' boas qualidadPs de caracter, de mando
<' d(~ iniciativa, pat·a podnr· dit·i~dt· g1·upos de homens:
d) fH~:· r·eennmu~rulado pelo !:'tJib-ufficial sub
''·ll.ias Ol'd•~ns C!:;tivt·:· servindo c polo ehefe das officinas:
e) ser approvado no· e.xar11e a que ff)r submel t.idt1 dr :1~
sumpto-= pr·atieiJ.'i l'Plath·os :í r·r•:-:pertha habilitarão.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

3. 0 De
:3"

pratit~antr-art

i fiel:'.

eabo, a auxiliar-ar! ifi«w de

í'la~se:

a, 1Pl'. t·nnro eal~tl, dou~ annos de RPl'\·iço na nfl'ieina da
e:-5pt.•cialidadt> em rj1w Pstiver p:atieando:
b' ter as eorH.liçües geraes de comporlamt>nf o mil il ar. dt!
aec1)r(Io conr as di:-~posições em vigor;
r:) ~er recommomlado pelos suu-o~f!eiae~ sob eu.ia~ or·dPns
esfin•r· senindo e pelo ehcfe das offtcmas:
ti 11'1' .sido appro,·ado no Ctll'Ho d~ .\L'I.ifitlt~s dt• .\vi:H.·:l11
na pade relativa á especial idade qnc hvt'r sPgm:ln .
.~.o ne a11xil iar-arl.ifire dr 3n elasse a auxiliar-ar·!. i l'it•t• dt~
2" classe:
a! h~·r, eomo auxiliar de 3a classe, dous an11o~ ck St'l'\·i~::J
na offkina de s11a especialidade;
b' fpr as condições geraes d0 comportamento miiifat·. d•~
at~côrdo eom as disposições em vigor:
C! Sei' recommendado pelO ehefe das officinas;
ri: ser approvado no exame pratico a f!Ut' f<'ir Sltllnwf f ido
relat iYo ús rPspeetivas habilitações.
5. De auxiliar-artifir.e de ~" classe a allxiliaJ·-a!'i ifie1• de
J" elasse:
a) tf•r. como auxiliar de 2• ela:-se. dolli-i anrW$ de ~1'1'\'ÍIJO
tm officiná rle sna especialidade:
V' !••r as eondições geraes de cnlllflOJ-!auwnlo militar·, dJ
act••'trdu eom as disposições em vig·or;
r·l ser reeunrmendado pelo chefP das offieinas;
r/..1 ser approvado no examP pratico a que fôr ~uhnrettido
0

relat.i \'ll ás rP.spPct i vas habilit.a(.'ões.
(l,o DH a1.IXiliar-arUfiee de 1" classe a artifi!'e de avia(iiio
flp 2a classe:
a) t.1~r. eomo ·ltrxilia1· de 1" ela~~e. dflu:o: an11o:-; dt> sm·yiço
na ot'firina dP sua especialidade;
ú) lei" as condições geraes de comportamento militar. t~ll
aecôr·do eom a~ disposições en~ vigor;
c l demonstrar fortes qualidades de caracter, d~_· Tllandn P
inieiativa, para poder ser encarregado de incumlwncia:
d) ser reeommendado pelo chefe (as officinas:
e) ser.· approvado IHI t•xamp pratico a qnf' ftlr :m!JJnt-Jitidu
relativo ás respectivas habilitações.
7.• De artífice de aYiação de :!n classe a aJ•tifieo de a,·iaciio de 1a classe:
a) ter, <'OIIIO al't.ifice dP 2e cla~Sl'. i.pmf J'<• allllll~ di' "1'1'\ it;:n
na. offit'ina dr sua ·t>'lpecialidade;
b) ler bom comportamento militar;
c) SI.' i' recommtmdado pelo rhefe da~ off'1c i na~.
Parag-rapho unieo. Para os praticantes-ad ifier>~ eahn~ ·~
a~Jx!liares-artifices ~P qualqm•r classe, qnr sPguem a f'speemlrdarte de «mofonsf.as>. um armo df• scrvit:o nas offiei11a;;
P.OdPrá St-lr :"'H~stituido por um anno comn ajndanfl'~-mnft•
ru·;tas dr avrat}ao; P para os artifices d<>. a\·iação cJt> ::n da~"''
d~ J'PfPrida, eBfH'riaJid~ür: todo o tempo de Sf'ITi(:n na~ nfficmas .J~OdPra SPr snbsht.mdP po<' igual LPmpo corno nt• d Ol'i-;1 a-;
d~> avnw. para n ..;; efff'ilos clt:• arees~o de classe.
L<'ÍS ri<· 1!l:!.'i ·- \'ui. Il

:.!0
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CAPITULO VI
DAS HABILI'rAÇÕES

\rL 3? Para a execução das clausulas de accesso a Ql~~
Re r~fer~r; 1 '"'~s art.s. 30 e 31, na parte relati~a ao exame ex1~
gido para a promoção de . l?ada_ classe, serao <>bservadas a,,,
scgnint.es condições de habJhtacao:
J". habilitacão nos assumptos gera.es;
2" habilitação nos assumptos prat1cos.
_
A;t,. 33. As habilita.;ões nos assump 1o5. ~era c..:; ~P_ra.,
~~xigídas dos pratica?ttes-arlificC! e dos auxi!I~rcs-artiftc~~"'
,,ara as suas rP-spectiYa~ promocoes até sub-offiEJal P d?s PIlotos-aviadores de 2a classe para suas promoçoes a pilotosaviadores de ta classe.
Art. 34. Os assumptos g·eraes a que se refere o art. 33
serão classificados segundo a sua natureza, nos segumtes
grupos:
.
1
a) deveres militares; deveres part1cu1ares; regras re ativas á disciplina e execucão de ordens em geral;
h) alista·riíento em geral; condições de accesso; promoções; baixas do servico militar; reformas;
c) recompénsas; meios de obter as medalhas.; licenciamento; desvantagens de0orrentes dos excessos de licenças em
ferra; eonsequeneias de uma deserção; qualifimu;ões de casUgos;
d) tabellaa de vencimentos; gratifi0a~ões especiaes; graUficações regulamentares; descontos de vencimentos por ca<;;tigos;
e) regulamentos navaes; regras concernentes ás corrtinencias; etiquetas para os officiaes e civis; cerimonial relativo ao Presidente da Republica, Mini.~tro da Marinha, Chefe
do Estado-Maior, commandante em chefe, commandante d~
navio ou chefe de estabelecimento, commandante de flotilh::t
e esquadrilha de aviões, officiaes superiores, official immediato, official commandante da divisAo e demais officiae.;;;
característicos geraes dos navios da esquadra e dos aviões da
Marinha;
·
f) rotina rliaria da escola, centro ou base de aviação em
que servirem; postos e fainas de incendio, seus objeetivos;
mosb·a gera1 1 sua significação; arrumaclio do estabelecinlclll·o,
officinas, pa1óes, hanuars, alojamentos; inspeccões ·
fi;) rancho; rancho a bordo dos aviões;
'
h) serviços de quartos; limpezas em geral; chamada~
geraes;
.i) uniformes e mei~ de adqui~il-os; marcação de roupa;
hyg1ene ~as ~~eas e me~IOS de _ar&Jal . . .as; saccos para roupas
e suas dispostcoes para mspecçoes; marcar, lavar. arrumar· c
J'(}mendar as. roupas o m·acas; roupas do vôo capacete:-~ c
o!~ulos de avmdor;
·
'
. .i) l'ogras elêmenfar~s de hygiene: limpeza p(~ssoal: llyt;JCUO dos que v:oam; pr1meiras providencias a tomar com os
~wmm~s asphyxiados; colletes salva-vidas, meios de cmpr·~~
gal-os, pára-quédas, oorno e quando usal ..os ·
Ir.) afhlef.ismo, .suas vantagens em mante~ o vigor .pthy.sico.

Art.. 35. As habilitações nos assumptos prat.icos set·ã;)
exig·idas. de accôrdo com a graduação e funcção de c~da «inferior oil marinheiro:., tendo em vista as suas respectivas especialidades.
Taes assumptos praticos serã-o classificados, s~gnndo a sua
nalnroza. nos Reguintes grupos:
a) para a especialidad.e de motoristas:
J.o De praticante-artifice de 2• classe a pra.ticanLe-art ifü·c d1• 1" {'lasse;
1• classe:
Conhecimentos:
a) ria nomenclatura geral das peças de motores e f•~na~
menl as;
b) do modo de limpai-as e conservai-as:
c) dos meios de transporte de motores e cuidados ncet•ssarios;
d) da leitura e escripta simples e das quatro operaçõc~
arithmctieas sobre numeros inteiros.
2. De praticante-artifice de 1- classe a praticante-artifice, cabo:
Conhecimentos:
a) das hahilitacões exigidas para a classe anterior;
b) da praliea de desmontagem de motores;
c) do modo de fazer vedar as valvulas;
cl) da vratica de ajustamento, montagem e distl'ibu i~ão
ue motores fixos e rotativos;
e) das velas c ajustamento dos electrodos;
f,) da leitura e escripta corrente e das quatro uperaçõe:;
sobro nunHTos inteiros e decimaes.
3. Oe praticante-artífice, cabo, a auxiliar-artífice Je 3a
classe:
ConhenimenLos:
a) das habilitações exigidas para as classes anteriOres;
b) do ajustamento, montag·em e distribuição de motore~
fixos e rnlal i vos; pratica no officio de ajustador de machinas:
c\ da desmontagem, limpeza, montagem e regulamentá
de magnet.os e systema de accendimento «Delco~ e accendimento por bobina;
cl) da experiencia de motores em banco de prova;
e) das causa ..; do máo funccionamento dos motores e meio~.,
de eul'J'igil-as;
f) da montagem e ~nstallação de motores nos aviõe;;;;
conserYaí;ã.o dos moLcres nos aviões; preparo dos motores
para IJ \·ôo;
y) da prau,~a do Junccionamento das met.ralhadurus e
pratica de tiro;
h) c r n-..;;o de artifiCe 'de aviação;
1. 110 auxil iur-artifice de a• classe a auxiliar-artifico
de :.!" das:;'':
·ConhPeim•mJtos:
tl) daR llulJilila«.;ões exigidas para as classes anl.,~t·iol'es;
b) das bater· in .. .: e carga de baterias;
·
c) tio ímrolanwnto de magnetos e dynamos;
0

0
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d)

do concerto nas

instalJaçõe~

electricas de motores e

aviõe~;

e) da installa~ão de cabos eleet.rico~ .e de eonmWJHlu do:-;
nwf oJ'f'S nos aviõPs:
{.1 do ajuslanH:utu de cubos de heliees;
u) da dirPcção de grupos do homens na ex.eew:üo Jos ~~·r
Yi<,;llS qtw· lhes forem determinados.
5.· De anxiliar-artific.e de 2" classe a allxiliar-a['fific8 df'
1" classe:

fJonln•einH'Ilfos:
ft) das habi Iita~õt•s exigi daR pa1·a as classes anteriore~;
{)) da avaliação correda dn JHafe1·ial nt~cPssarin ú exr-

Cll(:iio dr nm serviço:
c) de conm tirar um r·ascunho de peças de motores;
d) da leitura rJe plano~ e desenhos sohrP motor-es e sens
ar~Pcssorios:

,.·~

da ·direcção de uma officina;
da exeeucão perfPita dos trahalhü8 que Hws forf·m
eonfiados.
f.. I >P auxil iar·-at·i i t'iet• rlf' J" ela~~,.. a ar f i fit'~" dt' aYi:JI:fío
dr :!" classe:

n

CcmheeimeJJio~:
a) das habilitaçõeH exigidas pa.t'a
b)

as classes antcrior1•i5;
da diroctão de todos os serviços dP uma officin~:

r·)

da organização do d-C'partarnent1• a

flllP

pcrt .. rreerem.

B\- Pm·a a ,•spr>dalidade de rn.ontadur

7. De praf icante-artifü~P. do 2" classe a pratieante •. artiHce de 1" classe :
Conhecinwntos:
da !l0111PIIelUflll'3 gPral das

fl)

ayião;

diJfpl'PJlfp~.;

pill'l.8S

d1~

IIIE

b) da limpeza de forrageus, esfays (~ superfieio~:
c) da costura de cabos de manilha e arame:
d) da pratica dr costura de panno e remendo';:
e da lPif m·a " ~~seripta simt1lrs ... das qualt·n orwr·a~_:,1t>:"

nritllm,eticas sobre numer·os inteiros.
8. Do prat icante-a.rUfice de Ja clas~e a pratiea nf.e--a,·ti ~
fice cabo:

::oulweiment.os:
da:-; lrahilita~:õPs Pxigirlas para as dasses anfpr·inr· .. s;
h 1 da pl'afiea d1• Plllf'llamP!lfo rle surH'rfich•s " I'IJ,;ila--

o'
gpns:

da pratica dP ~~ uopagüm » e pintura:
d) da pratiea dr montagem n déRmfmftig-enl dr. avióP:;;:
I'·
da !Pitnra I' Pseei]lfa rni·rnntP ~~ da,; qrtalro 0(JI't'at.~iit·.~
~ohrP llllmeros inteiros e deeimaes.
!l. Tlj• pntt it•:Jntt•·-al'f ifi1'P. cabo. a auxiliar-:uf ifit'e dt=1
C.

:Jn t•)a:O;Sf':

Conhecimentos:
a) das habilitações exigidas para as e! asses anlr>l'itJI'eF:!;
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b) da pratica de alinhamento de aviões;
c) da pratica rle eollocacão de ferragens nas snperfiries;
d) e tll'~'o dr n r ti fief~S de aviação.

·10. DA auxiliar-a.rtifice d~ 3• clasSP a anxiliat·-al'tifice
de 2• classe:
Conlteeimentos:
a) daR habililaçõrR (>xigidas para as classes anteriores;
b) das característ-icas para o alinhamento dos differ·rn·tP~ fypos rle aviões da Marinha;
c) da eollocação de instrnmentos nos aviões P dr enrno
re·gttlal-os:
d) da IE'if.ura .i e planos e desrnhos de RVJOPS;
e) da dirrccão de grupos de hornen~ na px.eenção do~ -"'~'t'
viços que lhes fm•f'm determ1inados.
lJ. Dn auxillm·-artifice dP 2" das~P a anxiliar·-a,·f i fie r~
flp la rlassr:
Conhecimentos:
a) das habilitaçõns exigidas para as elasscs ante.riorf•s;
IJl da pratica de l'Pparos nos instrnnúmtos dos aviões:
r" da inspcrção dP superfirirs antes dP serem ent~'ll.adas;
d) ria avalirucão rorr•'cfa do n1at.erial ríeccssario :í P:l:e~~w;ão dt' mn servi(;o:
e) da flirf'e(:ão d.r uma officina;
(' da PXP('llÇá0 perfeita dOS trabalhOS que lhes ÍOI'f'ltli eonfiadoS.
'1:?. De a:..:.:xiliar-artifice de 1• classR a artifirr rh• aviação d·i' 2• classe :
~~nnllPc i ruentos:
n · ria~ hahi I ilações Pxig·idas para as classes antf'riores;
b ': da inspr-c(;ão g('ral de todas as part.es fip um avião
antf'~ ~~ dt'pois dt' :-erem entelladas:
,. ~ da inspt'eção dt-~ aviões;
·
d) da rlireceão de todos os serviços dP uma officina;
,. : du nrg·anizarão do departamt>nf o a que rwrtenrerr.m.

C --·- Pal'a a especialidade de carpinteiro
'13. De praticante-artífice de 2• classe a praticantc-arUfire df' ·1" classe:
Conhee imentos:
· a) da nomenclatura de ferramentas f' machinas clP rarpintaria;
b) da limp~z_a e conservllÇ.ão das mesmas;
. r! d~ lf'itnra P escripta simples e das quatro npPra<;>õr;.;
arlf huwl 1ea~ f::Ohrp nnmrros inteiros.
11L DP. pJ•atieante-artifice de 1• classe a prat ic:mtP-artifif'P. rabo:
ConheeimFmtos:
a) das habilitações exigidas para a clas~e anterior·
h) da pratica de machinas de carpintaria:
'
cl rla confecção a machina dP peças ne éstructnra: lon,garinas para fusi.lagem, arAsta8 de ataque e sabida das azas,
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serragem p, apparelhament.o cte laminas para· fund() dP hotM,
Sflrragem de almnR para nervnrns de azas, vasnmenlo fi,~ lnngarina!-l pal'a aza;
d) da lritnm A rsCI'ipta corrPnl e P dus qtJalr·o upt'l'iH_:.,)••s
sobre ntmH•r·os intriros e de{'imaes.
13. ne pl'ati.~·an'P-nrtifief~. enho, a auxilia1·-arl if'it'(' ~lo

:.;a

r·ln-:~e:

Conhccimentol-1:
a.) das hahilitac;:õPs rxigidas para ns rlassrs anfPriort•s;
h1 da prnlic.a ri-l' nffit1inus r r!ó!trnrfurn~;
r:) da l'oni'Pec;::ín dr' Jlf'('Us dP- rstr·ndura :i n1ftn: JllfiJJinrlfp;;;
f' tJ·av1•ssns dl' fu:-;ilagPI1l, el'lcoras, nervur·as para azas '·' nttlr·a~
~upt•!'l'il' it·:::. c unas df! azas e lemes. curvas la minada~;
t/1 t•nr"~o dP arJific'l''\ r! e aviacllo.
W. J)p Hll:Xiliar-arfifire de 3• claSSP a HIIXiliar-al'l ifi1~1~ de
2" classr:
Cnntweimenlos:
a) rins llnhilitaçõPs exJgJOas pa1·n a~ ela1'lSI''< anlt•I·inrr•i';
lJ) dn pr·atica dP nfficinas;
~)

do~

l'f'!parns

f'Jll

geral de botes, flncftHttlon•s.

aza~. lt'IIH'~

I' rwrnai~ ~li!H'r·ficir-s;

d.l da fpifnra flp planos e desenhos di" pPça~ ti" ....;:frttr.fur·a:
c) dos J'Pparo~ f:'m g('ral de botes, fluclunt1or~·:'l, az!l:'. }f'Jill'-3

St'rvi<:os QUP 1hf'~ forem dOtf:\rminacloe~.

17. De :wxiliar-artificf' de 2 classp n :HJxiliai'-HI'Iifico
8

dr P classe:
Conhecimentos:
a.) das hahilitaçõPs exigidas para as classc·s anterinrrs;
b) da pratica de officinas;
c) da desmontagem, remontagem P alinham('nfn de fnsilag(l,ns. confecrão de azas e todas as llnmais RlliJ''rficics, conf,\rf;ão dr• nwnf anrr·~ d:• azas; pratiea dl' ('OJJ fPI'Ção dP lwl i1·Ps:
d) da aYalia<:ão cor·t·Prt~ rio mafrr·ial Jlf'l'l'~ióllll'io :i i'XC,·udin rfp ltrn ~er·Yiro:
• p·
ria dir·Peeãn. OP uma officiria:
f) da ,.x,v·n{:iío rwrfrita
do:::. trahalllns fJlH' lhf'S forr!!"ll
l'nnl'indt~s.

f H. l),, allxiliin·-adifice de ta cla>S~e a nrlifief' dP a\'i::tt;iin dt• :!" t•la~'·f':

Cnn!JP('imrnlos:
r1.) das habil i f açfíps exigidas par·a as ela,ssf'~ anf r•r·int•t•s;
hl do r·Pparo f' hulancNJment.o df' helir.eR;
·
r· • da confl'{'ç1'io de holic.es;
d' rla rnc.tifiração rf~ alinhamentos dr f'Sf•rurfn rus:

,,) ria rlirrnção ()p fodnR ns seorviço~ df' llllln nffirina ·
nr·ganiz<tr,ãn do dopartanH•nln a qllf' Jlf•df'lli'':,.,.Tll;

{1 da

J))

(l

-:--- fJ,n·n. n. N;1if'cinlfdadrJ dP. cnldr>il'eiro:

1!!. nf' prafiranfe-arfi'fir('
r· f i f'ir·t• d.l' J- classP.

?.a rJa~~(' ~ pt·ntir·nnfn-

de

Conhrcimfmtos:
a)

ria nomenclntura. das machlntta

lhos usnr!olf na sua offfcinu;

'

fflrramenf:u~ n appare-

3ll
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b) da limpeza
c) da pratic-a
tl) da pra.f.ica
~) ria leitura
a1·it l1111rl if'.a!-' sobr1~

e conservacão das mesmas;

de pr-eparo_ de soldas;
.
de con1fe.coao de· fprramenta~ s1mples;
e Psc.ripta :aim:ples e da~ qnatr·o. op1~rnçõe~

n 1Imeros inteiros.

.

'!0. üe praticante-arti.nce de P class;e a pral ieunlf~--rurt.r ..

l'it•t•, eaho:

CnnhPcimP.ntos:
fi) rta~ lmbilitações exigidas para n.s elassPH
11) d11 fWPparo c rupplieação clf' ·sol na!;:

,.) de ennfeeç.ã;o de ferragens

~imJ•Ies

n

anl(•r·ior·A.s;

pmli1~a

tlt• t·onJt•-

rt•f't.n ,J,r, qnal·que1r ferramenta;

··

d) da limpeza interna e externa de r·adiadm·Ps:
r•) rta leitura e escriptà ~Corrente e das quatro opnrnoões

ro:ol tr'P n:umeros inteiros e decimaes.
21. De praticante-a1·tific~P. cabo, a auxilia1·-artifice fle

::JQ ·i~lltSRC:

CnnlH•cimentos:

das hahilHacões exigidas para a~ classf's antm·io1·es:
rla pratkn de rrparo~ em lnnqurs. ramtli:t.at;õP~. hnmhas
r. ·1'11 1liadorPs;
r~) da pratiea rlA confOOC'ãO de ~qu.aJ,que'f :f~rragpm de avião;
d) da prat.ic.a de solda
oxydo-acetyleno e solda clra)
~~~

r·f;rir.a;

P-) curso dP artifioe~ de aviacAo.
CZ2. De auxiliar-artifir.e de 3• classe a auxiliar-art.ifiM de
2• rias-se:

r.nnhee.imentos:
a) .das hahil ita(:-ÕP!'! exigidas para as classes nnl P.!·iore:-'\:
1)) da p·rova hyfl r'anli<'a de radiartor·PS, lmmhaH. farl!qllf'~

n r:malizarõe·s;
t') da pr·atirfl flp ron~t r·ttec_:.ão dP t·Rrlindm·Ps, In nqnP~. l':tnnliz:u~i'íP~ f' hmnhas;
tl) da leit.nra df' .nlanm; f' r]p~enhos df' frrr·a.·~c·n~; ,. npparl'llJOs (lfl sna f'·srne.cialidade;
·
~) da ·dirPcção .rtn g1rupos rte
homf'n.<.; na exPetH•ãn dos
~,.,vi em:; ou0 lhe~ forem confinrtos.
'
23. D0 anxiliar-n,rtifirp ·rlP ?a c;1asse a anxilinr-nr·l:f;,.r, rln

1'

da~~(':

CnnlJPrimr.ntos:
o) da~ habilitacõe-: rxigidas parn n~ rla~~a'~ nnfl'r·iorP~:
f1) da -ron~frne~ão rlf' r•nrliadnrt·~. fnnqiJf'<;;, homba~ " f'a-

n nl i zal'i)e~:
,.)· 4"la avalinçã.o 1r,orr·ppf a do mnf Pria 1 tH~f~f'~!-'a r· in :í t'Xf'r·rwfín d·P 'IIm rsnrviçlfl:
d) da rlirPr6ín flp 11ma n,rfieina:
r•) ·da I'Xt'l'liC::ão pP.rrfeif n
rio~
frahallto~ qllt'- l'llf•s t'nl'f'Hl
ronfindnF:.
11
?.'f. DP. anxiliar·-m~lifh·n df' 1 f'.la~st• a al'tifir·t• dt• ~'' i:"ll'iio rdn ?" f'IU~·P:
CnnhecimPnf.o~:

n) -rln~ ~tnbilitncõc~~ rxigidas para a~ clas~H'R nnf erior·pq;
h) dn rhrooção de todos os se,t'Vico~ rfl(', ntnn nffirina ·
t!) da organizat;lto do departamento a que P.ertencp,i~em.
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:.E)-- Pm·a

ff e.~pecialida(i.e

de· pltotographos:

25. De praticant:e-artifice de. 2• class·e a prat.ic·ànf,e-artidf~ J a classe:
Conl11•eimentos:
a) da nomenc.Iatura das dif.f.el'entes parte~ das machinas
J)holog,raphicas e de-mais mafprial em uso na .phologra,phia.:
b) da nomcn1~1atura elos dift'erentrs
«chimicus~ usados
•'Jll plwtographia;
t~) da limpP-za, con~ervação {~ transp.m·te e aconàicloJUtmf'll r o das mnch i na~ f' rl«'nm is mal Prial aee.PSS.III'io usado na
pllof ograph ia;
li) da. leitura e escript.a sim.plf'S e datS <Iuatr't' ow·rar;fk~
aril.hmf•l.icas sohr~:~ numeros inteiros.
2·t). D~ pra:f.icanf.e-811'1 ifice- de ·t• classP a praticanf.e-art.ifice, cabo;

fiel'

Cnnh•~·imrnfos:

a) das hahil if acões, rxigidas para as class1~s anft•J'ioreH;
b l do JH'epaJ•o de I'f~vela11Jor.es e fixadore-s;

P plaeas e sec.cagem dos mt~smo~;
da ('OHocaçãtO da maohina nos aviões;
e) da leitura e escri.J}t.a ·corrente n fias ·quar.rn opr•rat:f'H'R
, sohrn JJillllf't'OS inteiros .e decimaes.
27. nf' praticante-artífice, cabo, a auxiliar-artifi«·e de
3• dafo!til~:
ConhPCimf'.ntos:
n.) das habili:acõr•s ;•xigida!i! para a;.; rlassP~ anff'rioJ'f\:~;
hi da prali~a clf' camara f'Scnra;
"·i da cópia;
d: dP como carregar e de8'carregar magazins e chassis:
'!) t'UJ'~n rlP artifice:J de aviacão.
~~- f)P, auxiJiaJ'-arfific.- de 3" elassP a auxiliar-arfifirf'
r)(> :!" elassf':
Cnnheeirhentos:
a) das habiJila~~ões exigidas para as classes antPriOJ~f'~:
b) do~ ctddaclos com as IPntN~. limprza •· coi!sPrvação ela!'!

r) da lavagem de films
fi)

.
(') das amvJiac.;ões

me~mas;

f'

reduccões:

fi\ da rwatica de phot~rap.hia aerea;
, ) da ru·a I. i ea rle desenho e cartographia ·
f) (fa pratica oe interprefacão;
'
r1 J da direcção í'Je g:rnpos ff.e. homm1s 'Tia
exPc.nção dos
St'J'\·ieos fTU«' llws fotf'ffl confiados ou determinados.
2iJ.
anxiliar-arfifice ffp 2• classf• a auxiliar-a.J·tifirf'
rf<' 'I" classP :

n,.

Cnnlweimrnfns:
fl)

das habilifaçõPs oxigidas para as classes antPJ'ÍOI'P;;;;

h 1 rla pJ•af ica à f' phfJtogl'aphia aerea ohHqua:
,. . , dos lev~nta.mentos .photographirot:;

dl da p·rafwa àe st.ereoscooia;
P) da confP....rcão d-P- cmozaico8~ ·

/) ria ayaJiação. correct.a

s.~fYIÇ();

do

'mat.erial ne·'!·essa·rin a llm
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da direccão de um gabinete photographico;
da exeeuç.ã:O perfeita dos . traba:l,hos que lhes forem
confiados:
·
30 I)e au:xiliar...,.art.ifice de P classe a artífice de aviaç.ão
~Je 2• ciasse :
Conlwc.inwnfos:
a) das habilitações exigidas para as classe~ anfllrinrr-s:
lJ: da focalização de machi11as phot.ograplucas;
r·i d() modo de regular os obturadoy•es;
di da nr·g·anização- do departamento a que prrt.enrerf'm.
Art. :l<l. · iN a~ f>.poeas de Pxame, eslahel·ecida~ nas. fi h; ..
posições rn·oprias quP regem e assumpto. devem ser .de~ogna ·
dos, na occasião opportuna, seis commissões exammadoras.
constituídas de officiaes do serviço de Aviação, semio uma
para. cada nma das cinf'O espeeialidades do ramc de Art.ificfl~
df' Aviacão. e nma para o ramo de Pilotos-Aviadores.
Pal'agy·apho unico. Os resultados dos exames serão en-·
viados pelo prPsidente da oommissão examinadcra á Director.ia de Aeronautic~, sendo adoptado para tal fim o mappa
aunexo. n . 3 .
g)
h)

CAPITULO V:U
DISPOSIÇÕES GER.<\EB

Art. 37. Os inferiores, primeiros e segundo~ sargentod,
candidatos ao Cnrs~ de Pilotos-.&viadores, serão submettidos
a nm exame medico. rigoroso, de accôrdo com i nstruccõPs
· especialmentf~ organiZadas, e, uma vez julgados physicamente
aptos para o servico de vôo, a
exame vestibular consistindo dr. portugnez, arithmetiea, geo.grapllia, noções de physica ·~ meeanica ~ morphologia geometrica.
Os candidatos approvados serão matriculados no referido
curso e ~~onsiderados "Alumnos Pilo·to.s-Aviadores".
Os que forem inhabi1itados voltarão ao servico a que
pPrtenem·em.
·
. . Paragrapho uni co. Os candidatos ao Curso de Pilotos.
A'Viadc-rrs deverão ter ronducta exemplar em toda a sua rarr.eiJ'a militar.
Art. 38. Os "Alumnos Pilotos-Aviadores", uma vez diplomados, serão classificados Pilotos-Aviadores de 2a clas~f.
com a graduação de sargento-ajud&ntF~. e aguardarão rntre ~i
· as respectivas antiguidades.
Art. 39. Os "Alumnos Pilotes-Aviadores", de qualquer
g'raduaçi;.J militar, farão parte das guarnições dos aviões dB
inslrucção durante o curso pratico de vôo.
Art. W. O Gover·no só permfttirá matriculas no Curso
de Pilotos-Aviadores. quando julgar conveniente e necessaJ'io, para o qur fixará annualmente o numero de matriculas a
serem dfect.uadas.
· · :Ar.t. H . ·~empre que fOr necessario, será designado
pessoal do se~v1ço geral de machinas e de outras especialird!ldes da Marm.ha para servir nas embaroacões, usinas, officm~s, r;stabelecimentos, cent.ros e bases de Aviacão, sem todav1a ficar fazendo parte do serviço geral de Aviação e sem
direito a qualquer gratificação de Aviação •.

um
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'Art. 42. Annualmente será destacado um contingente
de marinheiros grumetas 11ara servirem na Aviação Naval,
com o fim de ficarem em contacto directo com o meio, êscolherem a especialidade que desejarem seguir, sem toda via fiearem fazendo parte do serviço geral de Aviação.
Essas pracas não terão direito a qualquer gratificacão de
Aviação.
1\Jrt. 43. O estagio do pessoal assim procedente não poderá prolongar-se por mais de um anno, após o que deverão
(Jpt.ar por urna das especialidades do ramo de artífices, ou
Hf~t·rm t•ntit·arlo~ da Aviação Naval.
Art. ·H. Uma vez designados para qualqurr des~as espo~ia.lidades, depois de um ligt•iro exume. sPJ'i:\o l.,·anRfcJ'irtos
pnra ·a Companhia de Puticantes-Artificf'8 com. a grnduacão
dt~ praticantcs-artifioes de :!" claRse,
fazendo depois, como
ou:ho, o cur~o para AE.
Art. 45. Os sub-officilleH e os auxiliares-especialistas
do servioo geral de Aviação 11ó ~erão empregados nos serviços
i11he)rontes á~ sual!l respectivas especia.lidades.
Art. 46. O pessoal pertencente ao ramo de artífices de
modo algum será detalhado para os trabalhos e serviços de
quartos que comprtirt>m ao pessoal pertencente ao ramo da
piiotos-aviadores.
Art. 'ti. Os sub-offkiars do Mrvico geral de aviação
alojarão e arrancharão com os demais sub-officiaes, tendo em
vista as respectivas antiguidades de graduação de classe.
Art. 48. Os auxiliares-especialistas e os marinheiros
da Companhia de P.raticantes-Artifices
alojarão e terão
rnneho, dr áéOOrrio com as disposicões geraes em vigor na
Marinha.
Al't. 49. Nenhum sub-official, inferior ou marinheiro,
pertencente ao serviço geral de Aviacãc·, poderá esquivar...se
ao vôo, sempre que as necnssidades do serviço c exigirem,
salvo nos casos de molestia comprovada.
Art. 50. Nenhum suh-official, inferior ou marinheiro,
J)Cl'tencente ao sérvíço geral de Aviação 1 poderá matricular-se
t•m outro .qualquer curso da Marinha, salvo nos casos de extrema necessidade, resólvidos pelo ministro.
ATt. 51. Nenhum sub-offioial. inf.erior ou marinheiro,
}Jerten•·cnLc ao servico geral de Aviução, poderá ser d3stacado
para .embarcar em navio de guerra ou servir em esl,abelecimentos da Marinha, e:xcepção feita de navios aerodromos ou
porfa-n.vitles.
·
AJ't.
fl2.
O pessonl J<tlhalforno do sei'viço gnntl d~
Aviação contará, para os effeilns de reforma~ tollo o fotnpo
que servirem como operarios c ap·rendizes dos arsenaes da
Ht•ptthlica.
Art. fJ3. O referido pessónl tlRárá o.'3 uni formes d~
rwc,i)f'rlo oom o J)lallo ger·al ndoptarfo para á Mar;inha. eom os
d isf lneti\'nR ('spcl'inrs anrwxos ao presente regulamento.
Art. rH. Os infcrioreg, ao passarem a sub-officiaes
~~omprometter-se-hão prt:'viamPnfe a serv]r na nova categoria:
>Olo pr·azo ao menos tlCcessa:rio a perfazm•em o sP-n t.empo
J1•gal dP en@·ajnrnento, so ll111 fnlf arem mais de cineo anhos
para cmnplotnl-o: aquel1es ::t f]Uem fàlln1' menos de éii1co
anrtos ~ os de :vrocedencill civil, eomP,t:'oittett~r ... sé-hão n servir
pelos .cm<!o annos, a contar dl1 C.áta de l!ma portaria de no•
meação•
·
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Art. 55. Os cabos, para serem vro~ovidos a ter·cei l'f?H
·sargentos, deverão. comprometter-se a servir pelo JIJenos ma I~
cinco annos á ~Iarmha de Guerra, a contar da data da. pt'Ultlll-

çã.o caso o seu tempo de engnjamont.o Ytmha a tertpinar ~~~!·'~s
desse prazo. Este compromisso devem ser assumido previamente, oomo condição para ruatrieula nos Cueso:-; de .At·tifice-:;
de Aviacfio.
Art. 56. Os inferic·res, primeiros e segundos sargentos
"Aiumno"' Pilol.os Aviadores" deverão coinpronH'IIo~W-l'>·P a
serVil't pelo menos, por mais cinco armos á Marinha de Guerra,
a con ar da data em que forem diplomados Pilotos-Aviadores,
caso o seu tempo de engajamento venha. n ·terminar antes
desse prazo. Este compromis:o~o deverá ser assumido prtív iamente, como enndição para a promoç.ão a Piloto-Aviador· d11
2'· classe.
Art. 57. O tempo de interstício em que permaneceram os sub-o'ff'iciaes, inferiores e murinhetroR nas res.pt• ...
ctivas graduações que possuíam, nos «Quadros » e « Compa-.
nhilut• de onde provieram, será contado como si houvesse decorrido nos «Quadros:~> e ~companhias~ para que forem transferidos, com a mesma graduaçãot para os effeilos de pr~o
mocão a que g,e refere este regulamento.
Art. 58 . O pessoal suba Iterno do serviço geral de Aviacão Naval perceberá as seguintes gratificações, pelas verbas
16 e 17 do orçamento da Marinha pa,ra o corrente anuo, ou
pelas correspondentes nos orcamentos futuros:
a) de engajamento, re·eng.ajamento, comportamento, funccilo, addicionaes de i o o/o e 16 °/,.., de aocôrdo oom a legis•lacâo em vigor para a Marinha (verba 17, sub-consignação
n. 4);
b) as gratificações de especialid.a.de e as de aviação estabe1ecidas pela lei n. 4.05i, de 20 de janeiro de 1920, abonadas seg:1mdo o criterio estabelecido no art. 59 (sub-com~i
gnacão n. 10. da. verba 16);
c) Lod'>S o~ sargentos perceberão, ainda. a gratificação cie
auXJiliurofJ especialistas (36$000) abonada {LS prar.as da l\Ia.-

rinha pela legislação g·e.ral em vigo1· (sub~consign(;ão n. 4) .
Art. 59. O pessoal subaJLerno do servie(l geral de Avia.cão Naval percnbcrá a:-~ seguinteR grati fiell.\'Ões espPciaP'l:
a) a18 jH'n~:m; (lnarintH'iro!'l f' infe,·ioJ'''"). a ronfat· da ~ma

classifiea(;ao .~omn PE-AR.-AV (excepto os do offic-io de motoristas) na fórma do urt. 44. pereehorãr- a~ seguintes gratificações, s(;melhantes á~ que são abonadas ao pessoal do
ramo de art.if1co do serviço geral de muchin·as, mensalmenl.c:
Segunda elasse ................................ .
'~0$000
.15$000
Primeira classe ............................... .
!10$000
Cnho ......................................... .

3° Rat·gf~Ilf.O .. · · • • • · · · · · · · • • • · · · · · · · • · · · · · · · · · . •

60~1).(1{)

70$000
2o sargento ............ · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RO~OOO
1" sutgcnto ...... · · .. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
além da diaria variavcl de 1$ a 2$500, do n. 8, do art. 1°. da
lt\Í n. 4.051;
b) as praças da espo~ialidndo d~ motoristas terão as se-guintes gratificações, mensalmente:
Ô0$000
Segunda classe .........•.......•.••..... · · ••...
Pt•itncira classe •..••........•...•••••...•.••...•
oo•ooo
10$000
Cabo. e.• , •t•~:..·~• • ~·~ •• ·-·-.•:•:• • • • • • • • • • • • • •. • • .• • •1• ' • • •
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sars-ento

............................ ,
80$000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . .
90$000
. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
100$000
alrm da diaria variavel de 1$ a 2$500 do n. 8 do art to da
lei n. ·L 051;
·
'
'
·
'
c) os sub-officiaes AIR-AV (excepto os motoristas) percebet·ão as :seguintes gratificações, mensalmente:
Segunda classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100$000
Primeira classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120$00'0
além da diaria varlavel de 3$ a 4$, do n. 8, do art. 1°, da lei
11. ·'1:. 051 ; ( üS actnaes que Jorem conductores, continuarão a
rrccuor, ao envés de 100$ e 120$, a gratificacão que hoje
lhes _rom~>cU• nos seu~ quadros);
il\ o~ ~\R-AV da especialidade de motoristas terão as seguintP~ gratifiearões mensaes:
Sc~un~a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
120$000
Pl'JmnJra classe . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:1.50$000
além da diaria variavel de 3·$ a 4$ do n. 8, do art. 1°, da lei
n. 4. 051 ; (os actuaes q.ue forem conductores, contiuuarão a
r·eceber, ao cnvés de 120$ e 150$, a gratificacão que hoje
lhes {'Olllpetf~ nos seu& quadros~ ;
e.' (tS primeiroi sargentos e segundos sargentos alumuo.s
do eur~o de PL-AV não perderão nenhuma das vantagens de
que gozar·em como AE. em snas differentes especialidades (exrepto as gr·atifirar,ões de incumbeneia) e receberão, como aluJllHn::-:. uwrtsaiiJH•nft•. a gratifit•ação de 75$ rlf' qtw trata o n. G,
,fo art. 1", da lei n. .1, 051. de 20 de janeiro de. 1920:
f'; os PL-AV. depois de diplomados, passam a receber,
ml'nsalnwnte. a gratificação· de 150$, perdendo a da ãlinea
e. a dr .\E e as demais de P,Specialidade, comportamento, engajamen tn " reengajamento;
y) os PL-~\.V receberão, outrosim, a gratificação diaria de
10$. de qur tra1a o n. 2. do art. 1°, da !lei n. tl.051, desde
que pl'r'façam. mensalmente, o tempo mínimo d·e duas horas
dn vrio. pilotando sob responsabilidade propria;
h) o~ P'L-AV que exercrrem as funccões de instruc'tor de
vôo. nomrados pelo ministro, perceberão a gratificação diaria
df' 15$ do n. I fia citada le.i. perdendo a da alinea anterior g;
fi os PL-A V. ·quando exercerem excepcionalmente o commando de f•sqnadrilha. por f·alfa de officiaes (a quem deve
cnrnprl ir I'SSfl rornm:mdo). ler·ã·o as mesmas vantagens a est.es

:?• sa r·gemo
1 sargent,(_)
Q

r·onfrwid:1s .
.\ d . ôO. Será rcsponsabi lizado o director ou commandante

QUt> mandar abonar a gratificação do artigo anterior a quem
não esteja rigorosamc1lte dentro da~ condil;ões estaheleeidas
em suag alíneas.
Art. 61. _\ D. _\. (ou o E. M. A. emquanto a elle estiver subordinado o serviço de aviação) providenciará para
qui' no intfll'PSSfl do pessoal P nn do ='ei'Yi«:n. haja spmprP
pr.Ompto o numero de apparelhos necessarios ao treinamento
do~ }Jilotos. no mini mo estabelecido pelo art. 5·9, alinea g
deste regnlamento, a menos que seja elle suspenso, por mot.i\u tle forca maior e ordem do ministro.
Arf. 62. ü~ ~ub-Gfficiaes PL-AV que tiver·em o curso
da Ji~sr.ola dP Officiaes M:al'inlwiros ou o d1~ AnxiliarPio> 'IDsp0.c•iali~ta:- dp Gnnlra....~~f·~~Lre. poderão ~~~.r nomf'adm.r JH(~h·fl. si
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tiverem pelo menos seis annos de serviço de PL-AV mediante
as euuúi~ões t·cgulamentares.
'
§ Lo Os que forem nomeados passarão para o Serviço
Geral da .Marinha de Guer·ra, e serão de •preferencia, d·es'iguados pat·a mestranca dos centros, bases e escolas de aviação,
sendo-lhes facultado, igu·almente, a inscripção em concurso
para o Cot·po de PaiTÕes-Mores.
·
§ 2. Os mestres que servirem na Aviação, na :fórma do
paragraphu anterior, poderão pro~eguir em seu treinamento
continuo uc vuo, si o desejarem
a criterio da aâminis-·
tracão.
Art. 63. O ministro da Marinha poderá mandai~ desligar,
em a\'iso, qualquer sub-official, in:terioJ• ou marinheiro do
servico geral de Aviacão, si assim julgar eonvenienLe á aduliuisLra(.;ão.
§ 1." Os que forem desligados reverterão á sua esp-ecialidade de orig-em1 ou á que mais se coadune com os seus coulJecitlleulos ant~l'iores. a juizo do minist.ro.
.
§ 2.° Ficarão ag·gregados a·os quadros dessas especialidades, sendo empregados nos servicos correspondenl·es e ocrtl parão as primeiras vag·as nos seus eff.ectivos.
A !'I. 6'~. Quando houver vaga aberta em qualquer gradua~,;ão e não ~~xistirem na graduação inferior mais de duas
pra•:as ou sub-officiaes nas condições regulamentares, pode!'ão ser admittidos a exame os que pi~eencham ao menos
nwladt• da~ demais t•.Ian~ulas tiP aeee~so dP r.ad.a item eorrespondmJ1 P.
0

e

Disposições 1t1·an,s i to rias
Art. d5. Os actuaes sub--officiaes com o ,curso de Artí.\vi:H;ão e fJilc t.ambem possuam o diploma de PilotoAviador den~rão optar por um dos dons ramos do Servico
(h,•J·al dt• Aviar;ã.o. dPHiru do prazo dt• H> dia:-;, a r•oJitar :la dah
da pnblicação do presente regulamento.
Art, 6(). As vagas de Artifices de A viacão de 1a classe
tJI.i~" ::'(' \'í'l'it'icarP!ll df'ntro dt• nm anno. a pal'li1· da data •~a
execn('ão deste regnlament.o, serão preenchidas pelos artifices de aviação de 2n classe, abolida a exigencia de int;ersticio.
Art. 67. Os sub-offiCJaes, inferiores e marinheiros que
llH·t' desf',Í31'P:l1l JH•r·íent'er ao RPrviço Gt>ral de _\viac;ão. ape:~.:m·
rle r.nssuirem um curso qualquer, serão immediatament.e deslig-acli:,s. si o requererem.
.
Ar f. ôR. Os cabos que ainda esliverem nas condições do
art. 1i do rJt>cr·f•to n. 16.869. de 3 de abril de 11925, serão. em
dPzf'niln'o do cnneiitf' annn, ~nbrnettidos ao exame a qne se
rP-f~t'f' n mrsmn artig0.
fice~ d1~

Gahinetr do M.inistro da Marinha
A leJ:an.fb·ino Fada de ,1leucw·.

do julho de 1925.

ANNEXO

Graduações e quadros do pessoal subalterno do Serviço Geral de Aviação

I
Categoria

Graduação militar

I

.
cn

o

·a
..=

.s
'as"'

~

rn

eo

·c

~

c:

cn

r a>

.J:J

as·

::~

eo

CI)u

Marinheiro nacional de 2" classe ..•

--

-w·
CD

Quadros e funcções

-------

------

-- -----

Filotos-Aviadores

1

N.l

Artífices de Aviação

l................ ·. ....................... Praticante-Artifice de Aviação de 2• classe
I

(P~-AR-AV _de 2A clas~e)._
•
PratJcante-Artifice de Avtaçao de t claaao
(PE-AR-AV de 1• classe) .
Marinheiro nacional cabo. . . . . . . . . . 1 . .............................•........ ·l Praticante-Artifice de Aviação, cabo (PBAR-AV-Cabo).

-9,

Terceiro sargento .............•••.........................•.........•..•... Auxiliar-Artifice de Aviação de 3• classe
(AE-AR-AV de 3a classe).
Segundo sargento .......................................................... Auxiliar-Artifice de Aviação de ~classe
·
(AE-AR-AV de 2-classe).
Primeiro sargento .................•....•........•.......................... Auxiliar-Artifice de Aviação de t• classe
(AE-AR-A V de 13 classe)

·--.

•

a

Marin eiro nacional de 1 classe ...

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

-----

Piloto-Aviador de za classe (PL-AV de Artifice de Aviação de za classe (AR-AV
I 2" classe).
de 2a classe) .
·
Sargento-aJudante.
· · · · · · · · · · · · · · · · · Piloto-Aviador de 1·' classe (PL-AV de Artifice de Aviação de P classe (AR-AV
de P classe).
P classe).

Observação - As especialidades (ou officios), dentro do quadro dos Artifices, são as seguintes:
Motoristas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MO Jl Carpinteiros.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
CP
MR Photographos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PH
Montadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caldeireiros . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .
CL 1
Quando se fizer referencia a qualquer AR-AV, AE-AR-AV ou PE-AR-AV, dever-se-ha, além dessas iniciaes que precedem
nome, escrever1 em seguida a este, uma das indicações do officio ou especialidade 1 entre parentheses.

>1

•

8!
~'

I

ANNEXO N. 2

Resumo das clt\USulas de accesso

Funcção

Praticante-artifice de aviação de 2.. classe ........ .

Praticaote-artifice de aviação de I"' classe ....•....

Tempo de
serviço

Comportamento
militar

1 aono ..... .

De accôrdo com as
clisposições em
vigor.

Ser approvado no exame dos assumptos
praticas relativos ás respectivas habill·
tações, de accôrdo com o disposto no
presente regulamento.

Idem .......•......

Idem.

2 annos .....

Competencia profissional

Praticaote-artifice de aviação, cabo .........•.•• , .

2 annos .....

Idetn ...... . , · · · · · ·

Ter curso de « Artífices de Aviação •,
para poder ser promovido a 3° sargento.

Auxiliar-artifice de aviação de 3" classe .......... .

2 annos .....

lde;n ...... ··~· ... .

Ser approvado no exame a que for submettido nos assumptos geraes e pra~
ticos relativos ás respectivas habilitações, de accôrdo com o disposto no
presente regulamento.

Auxiliar-artifice de aviação dé 2"' classe...........

2 annos .... .

Idem ......•.......

Idem.

Auxi liar-artifice de aviação de -1" classe. . . . . . . . . • •

2 annos., .. .

Idem ..........•.•.

Idem.

Piloto-aviador ou artifice de aviação de 2"' elas~. .

4 annos'...•.

lden1 ............ , .

Ter satisfeito as condições geraes de
accôrd.o com o presente regulamento.

----------------------------------------------------~---

------

.9
•

8
~

I

~

I
w

lô

ANNEXO N. 3

Mappa do exame de habilitações

I

Escola, Centro ou Base ..... : ................................................. • .......... ~ ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •
Data ............................................ ·································.-.·························· •• •
Autoridade proponente .......... (assignatura da mesma) ................................................................••••
Non1e e nutnero do candidato ............. : .............................................................. · · · · · · · · · · · · · • • · • • Data da ultima pron1oção ..............................................................................................•••••
Exame da graduação de .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para a graduação de ....................................................••••
------

-·-

-~-------~-

----

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

---- -----------------···-

Todas as notas serão computadas na base de O a 10.

N()tas dadas pela com missão examinadora.
Assumptos geraes

Notas

A•••••............................................
B••...............................................

Assumptos praticos

>'

Notas

a .............. -..................................... .
c .................................................· .. .

0 •................................................

d ......................................•.............

E••...............................................
P••...............................................

e ................................................... .

0 ................................................ .

g ....... ········ ..•.•................................

8 ................................................ .
I ................................................ .

h .............................•.•............••.....•

f .................................................... .

....... .

J................................................ .
K................................................ .
Média X.

Cl1

~

b •.................•.•...•....•..••...........•......

c...................................... : ......... .

~
8

Média Y.
Nota da caderneta subsidiaria Z

A commissão examinadora examinará cuidadosamente a caderneta do candidato, verificando o tempo em que serviu na Aviaçio
Naval e dará uma nota.

I

+:X+ 5 =---------------.
( )+{. )+'5{
-...________
4Y

i

Nota final

Z

10

! será. computada
Nenhum c~ndidato poderá ser classificado para promoção si
como unidade ...
~

)=s

10

a nota final do exame fôr menor que 6. A fracção 0,5 ot{ malo,t

Cl1

I

está
De accôrdo com o resultado do exame acima verificamos que (nome do candidato) - - - - em condições de ser promovido á
·
não está
::::: graduação immediatamente superior.

~

Assignatura da commissão examinadora,

>1

~
8
Ul

A' Directoria da ·Aeronautica, em .... de .................... de 192 .. .

............................................................
'
.

Presidente da commissão examinadora.

~
1:1

trJ

:::0

1:'1
~

~~

~

'"'

(&!

~
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DECJlETO N . 1ô. ·9'99 -

DE

f2

DE AGOSTO DFJ

,f 925

Veclara supp1·imida a ~lesa de Rendas de Cananéa e c1·eada
em seu louar uma collectoria pm·a a arrecadação das 'l'encfas {cderaes
O PI~esidcmlc d.a tRopublica do~ IEsbadua Unidos do B:rnsil~
.. snndo da .autorização que llhc confere o art. 32 da lei
11. LOJ 1, de 112 de janeiro do corrente anno, deQreta:·
·Artigo uni co. Fica supprimida a Mesa de Ilcndas de Car.•ant•a o Cl'cada em seu lugar urna coHcctona para a
r;fío das renc.as ftederacs.

Thio de Janeiro, 1.2 de agosto
dencia c 37° o:a Republica •.

rJt: 19:?.:1,

arr~eaua.

10,'f 9 da Indepen-

ARTII,UR DA SILVA BERNARDES,.

Annibal Freire da Fonseca.,

DECRETO N. 17. 000 -

DE 12 DE AGOSTO DE 1925

Approva os novos estatutos da Companhia de Scaw•os <<Phenix
Pernambucana», adoptados pela assembléa (]CJ'al ·extJ·am·. dinaria realizada em 20 de ab1'il de 1925
O Presidente da Repuhlica dos EsLados Unidos do Drnsil,
aUcndcndo a·o que requereu a Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres «Phenix Pernambucana», com sédc em Recife, Estado de Pernambuco, resolve approvar os novos estatutos da re.ferida companhia, adaptados pela asscmbléa geral
extraordinaria, realizada em 20 de abril ultimo, oonforme a
respectiva acta que a esta acompanha, continuando a mosma
·companhia a fqnccionar completamente sujeita ás leis e. reg-ulamentos vigentes ou que vierem a ser adaptados sobre as operações de, seg·uros e reseguros marítimos c terrestres.
Rio de Janeiro, 12 do agosto de 1925, 10·í 0 da Indepcndcncia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal F1·eú·e da F'onseca.

n.mcnETo N.

n .001

-- nE 12 n.E AuosTo J).}o~ ·19.?~

F'a: pu•blico o de_Jwsilo tJ.c 1'flti{icaçi"io, pm· pa1·te de Costfl .Rira,
de couN·nçol'S a.'{S?quadas na Quiuta Conj"crcncift J•an. \ mH:rif·twa, de Santiauo'

o. Prcsidenf.o da flopublica dos JWt.ados Unidos t.}o Brasil faz

~Hthh'?.o

que, se~undo communic~ção dirigida ao Miinisterio das
Holaç.ues EXiterwres pela Embaixada. do Chile nesta capital,

ACTOS DO POD~R ÉXECtJ'tlVô

:por Nota de 15 de julho proximo passado, o Governo da Republica de Costa Rica fez depositar no Ministerio das Relações
Exteriores ·do Chile, aos f6 de m~io deste anno, o instrumento de rátificação, por parte daquelle Governo, da Convenção relativa á publicidade de documentos aduaneill'os e da
ü:mvcnç·ão sobre a unifornnidade da nomenclatura para a
dnssifieação de mereadorias, concluídas em Eautiago do
Chile aos 3 de maio de f923.
Rio de Janeiro~ 12 de agosto de 1925, 10·i da Indopendoncia c 37° da R~publica.
·
0

'A.RTHUR DA SILVA BERNAUDES.

José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. 17.002 -DE 112

DE AGOSTO DE

i92!i

Adhesão da Allemanha ao Ajuste relativo a 'l'epressão da~
falsas indicações de procedencia de mercadorias, assi.
gnado em Madrid em 1891 e revisto em lllashingtan em
1011
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil

faz publica a adhesão da Allemanha ao Ajuste relativo á re..

pressão das falsas indicações de procedencia de mercadorias.
nssignado em 14 de abril de 1891 o revisto em \Vashingtnn ~
2 do .iunho de 19H, conforme communicou ao Ministerio das
ltelacbes Exteriores a Legação da ~uissa re::~ta Capital em Nota.
N. GG 9!5, de 2 de junho de 19:?.5, cuja tradueção offieial
acompanha o presente· decreto.
Rio de Janeiro, 12 1 de Agosto de 1925, 121." da Indepan·
dencia e 37° da Repubhca.
lARTHUR DA SILVA BERNARDES •

José Felix Alves Pacheco.

rt'RADUCÇÃO OF.F'ICIA:t.

Legação da Suissa
Brasil.

no

N.o 00 9/5.
Rio de Janeiro, 2 de Juitho de 1925.
Senhor Ministro,

Tenho') a honra qe faz~r Vossa Exce!lencia sciente do que,
em nota -:-·n. de abr1l ultuno, a Lcgaçao da Allomanha. mn
Berna nobhcou ao Conselho Federal Suisso a dceisão do seu
Ooveruu ~Ic adherir ao Ajuste de Madrid de 11 de abril de
1891, Tev1sto em 'Washington a 2 de junho do HHf · relativa
á ll'.eprcssão do falsas indicações de procedencia de merca-

do.r~as.

ACiJ'OS DO PODER EXECUTIVO

A entrada da Allemanha na União restrjcta, formada
pelo ajuste r.re que se_ trata, deve, C~I_!.fcrme as d_i~posições do
artigo 16 da Co~v·encao Geral. da Umao, ser co_nstde_rada como
effectiva a :partir de 12 de Junho de 1925, Isto e, um mez
depois da data da -notificação pelo Conselho .Federal Suisso.
Pedindo a Vossa Excellencia de tomar nota do que precede, aproveito esta occasião p~ra lhe renovar, Senhor .Ministro, as seguraw;as da minJia mais alta ~.!nn·3ideração. Gertsch.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Felix Pacheco,
Minish·o de ERtado das Rclacões Exfel'iores.

DECRETO N. 1 7 . 003 -

DE

12

DB AGOSTO DE

1925

Publica a adhes{ío da. Poloni.a a tres Convenç{J.es da Ha.ya,
assianrulas em. 18 dP outub1'0 de 1907
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
faz publica a adhesão da Polonia a trPs Convenções a.ssignadas em Haya a 18 de outubro de 1907, relativas: a primeira,
as leis e usos da guerra terrestre, a segunda, ao rompimento
das hostilidades e a terceira, aos direitos e deveres das Potencias e das pessôas neutras em caso d~ guerra terrestre,
conforme communicou ao 1\Iinisterio das Relacões Exteriores
a Legação .aos Paizes Baixos em nota n. 7 40/ 1.·6. de 22 de
:junho do corrente annn, enja t..raducção offirial acompanha
o presente decreto.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1925, 10-1° da Independencia c 37° da ~Republica.
AnTHUR DA SrL VA BER.NARDES.

Jq,sq Felix Alves Pacheco.

l'rudttc~·úo

o{{icial

:Legação dos Paizes Baixo~ - Ns. 710/46 -- Rio de .Janeiro, 22 clP junho dP 19:!5.
Sr-. .Mini~tro -- Trnho a :honra de dar conhecimento a
.V. Ex. qn<' o :.Ministro da Jlr•publica Poloneza ern Haya. rlell
·Sciencia ao <:nverno rlf' Sua Majest.ada a Rainha da adhesão
da Polonia [t convenção J'elat.iva ás leis e rosfl "1!1'~ dr:l guerra
ter·rcstrc, ú. l'onvPnt;ãn coiH'flrllmJtc ao J'ompiTIII'IJ;o jas hostihdadPs P á rnJiePI'JJcnll' aos dieeHos n den•rrs das Pof~"'Jw.ias e
da~ JWSSÔaFi llfllllr'as no rasn rle g-n~rra I Prresfl'f', ac:;sl;:mtÚ<ls
f'lll Haya cru 18 dn nutuhrn dl' I !l0'7, pPdindo-l'.fln not.i
a(lllf·~:fio <Ís Potencias
signalal'ias, de conformidade
arts. 5, G c .~2 dessas convenções.

fic.âr r•sfa

enm ol:l
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As notas annexadas por cópia, e relativas a rssa adhesão,
foram recebidas no Ministerio dos Nrgocios EslrangL•1I·ns rm
9 de maio nltimo.
Aproveito esta ooeasião para lhf' pe-dir, Rr·. Ministro. de
a.c.cP.itar a~ segurança~ da minlm Plevndn eon~idt>ra~.:ão. -('. Fo11. llnppani.

A S. Ex. o Sr. Dt•. Prlix Pat·.hf'co.
da~

i\lini~lrn rl~"

Estado

Relações Exteriores.

DEGRE'l'O N. 17 .oc.'J --o E t2

o!~ :\(j-;::n

c

DE

t925

AbT~

ao lUinisterio da .Justiça f> Neaocios Jnteriorc.') o credito
extraordinario de 700 :OOO~fi()() tlfT1'•1 or•r'(l, ••,,.,. nr?sfe arm.n
âs úespezas feitas e po1· (aze1· com providencias em. 1J1'ól
da garantia da ordem e S<?rtnrlmÇfl ~mblicas e com. cu; medidas decorrentes do estudo dr- .llifi~"' "'!l!.f•r:·i:-.arln J>elo decreto 11 • .f .836, de 5 de .iulho de .f!)·:~f. tJ dec;·el!ldo 1Jelo d~J
n. 1G. 765, de 1 de .fcneiro findo

O Presidente da Repuhlir.a r1n~ V.;;!arlns Unidos r!o BrasiL
tendo consultado o Tribunal de Contas, no~ termos do arL 9 1 '~
rlo Reg'nlanwnfn Grra·l de Contahilidadr Publica ,, de accltkdo
com a I'XI'epcão l'.ontüla no § ~o. do art. ~o da !Pi numrrn 58H,
de D d1• sntPmbro rir 1850. r do d ispost.o no a1·1. RO da
lPi n. 1. 536, dP 28 dr janeiro de 1922. rrsnlnl abrir ao
Ministeri·o da .Tusf i0a ·e Negocins Interiores n r.n•ditn f'xt.raordinario df' 700:000$, para occorrer neste anno as. de.spezas
feHas e 1por fazer eom providencias em pról rta ,garantia
da nrdrm r segurança rpnblicas e com as mrdidac;; ·drcorrentcs do e.stado de sitio alli'orizado nclo dcerf'to 11. ~~ .S36.
de 5 de julho do anno nroximo nnssado. e dreretarlo nf'lo de
n. 1li. 7fir>. dn t dr ,ianriro de Hll:?5.
·
·

. Rio de Janeiro, 12 de agn.slo de 1 !l?:>. 1O'1° rb I nr!Ppendencia e 3'1° da Rrpnblica.
ARTHTJR DA SILVA HEI~NAHDF~.

A{{omo Penna .lttnior.

1)"F.3-CRET0 N. 17.005-

DE

14

DE AGnS'l'O DE

Hl25

Suspende o estado de sitio em todo o te1•ritorio do Estado r/e
S. Paulo, no dia 17 da eorrente rnr-::., data em. f{11f' "'li sr>
renli:.onio as eleiçõP-s po.1'a Senado1· F'crlrrrnr
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasiJ
rt'.;:olve suspender o 1e;stado de sitio, decretado pelo decr~to
n. I (i. 8!10, d0 ?? rlf' abril df'~tr anno. em toclo n tf'nitorio dn
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Estndo de s. Paulo no dia i 7 do corrente mez, data .em quo
:alli se realizarão as eleições para um senador federal.
'Rio doe Janeiroi 14 de agosto de 1925, 104° da Independencia e 37° da Repub ica.
ARTHU'Ri DA SILVA BEitNA:Mtl:S .,

Affonso Penna Junior.

DF. C: RETO N. 17. OOG -

DR

l8

DR AGOSTO DF.

192;)

Suspende o estado de sitio em. todo o territorlo do Eslodo dr>
S. Paulo no dia 27 do corrente mez, data em qur~ :v:
realizarão alli as eleições para dep·wtados {edcraes
O Prcsitlente da Repnhlica dos Estados Unidos do Brasil:

Resolve suspender o estado de sitio decretado .pelo dPcrcto n. 16.890, de 22 de a•bril deste ~anno, em todo o ferritorio do Estado de S. Paulo, no dia 27 do corrente JllPZ,
data em quo alli sn rralizarão as cloiçõns papa clPpntndns fe-

dcraes.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 192G, 10'1° rla Tmlrprn-·
dencia e 37° da Republica,
ÁRTHiJR -DA SILVA BERNAilDES.,

Affonso Penna Jttnior.

DECRETO N. 17. 007 -

DE

1g

DE ÂGOST(} DR

1925

Abre" ao Jfinisterin da Viação e Obras Publicas, o credito es-pecial de 50 : COO$, para a conclusão das obras do edifício
destinado á Repartição de Correio$ e Telegraplto.!J dà cidade de PetroJ.wlis, Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da Republica dos Estados Unidos rlo Bra~iJ,
usando da antorizaf:.ão contida no n. H do arf.. 201 da lri
numerü 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, combinUJdo com o ~ J o
do art. 20 da lei n. L 911, de 12 de janeiro rlo corrente anno e
tendo ouvido o Miuisterio da Fazenôa. e o Tribunal de Contas,
de accôrdo com o ar·t.. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obra:-~
Publicas o credito especial de cincoenta contos de réis
'(50 :000$) para a conclusão das obras do edifício dest.inado :'t
Repartição de Corre-ios ·e Telegraphos da cidade de Pct.ropolis, Estado do lt.io de Janeiro.
Rio de Janeiro., 19 de agosto de 1925, 104° da Indcpcndencia e 37() da Republica.
ARTHUR D.\ SILVA BEHN.\HDE8.

Francisr:o Sâ.
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JJEr.UE'rO N. 17.008 -'-

DE

19

DE AGOSTO DE

1925

Approva as plantas ~ 1;espectivo orçamento, na importancia de
1. U 3:936$400, para a const1·ucção, pela T h e Lcopoldina
Railiva11 Company, l.Amited, de mais duas linhas (errea.'t
entre Prftia Fm·mosa e Triagem, na E.<Jtrada de FC1'1'n do
Node
O Presidente da lteptibliéa dos ~stados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu The t.eopoldinn Railway Compnny,
I.imitNl o ás informaç.õcs u reR!Jcito, presf.arlas pola Jn.SJH~
otorin Federal rtás l~slt'àdas, tlecrota:
Artigo uni co. Ficam approvadas ns plantas ~tprcsci1f adas
pnla The Leopoldina Raihvay Company, Limitcd, as qnaes com
este bnlXttiri; rllbricàdas pêlo director geral de Bxpedicnt.e da
Sccrcf.aria de Estado do Ministerio da Viação c Obras Publi·cus, para a constrtt~ê!io, Pela reou~wentc, de ma!s duas linhns
ferreas entre Praia Formosa c Triagem, na Est•·ndn dn FPrro
do Norte.
Paragrapho uni co. Fica igualmente approvado c t.amhcm haixa dcvidamcnfc rubricado pelo tofcrido tlli:'f'cfnr· geral,
fl nr•.:mncnto d('sga construeção, na importanria tlP J'(·i~
IL 113 :9:Hi$!t00 (quatro mil ccnt o c t.rozo ronto~ novnrPnf n~ c
trinta c 11\t)is mll c q~tttrocent.os ~êís), no qual nr;;Uio com1Jl•elwl1r1iu:ts: rt n~quisição, 110 eÃttn.ngéirtl, de todn o material
m~trtllir.o; a8 obras extr:wrdinarins pnra protécr,:íó c r"'"'rfura
do rio Müt·acuuã c as desapl'opt'lucões nccessarias.

Uio de Jtiheiro, t9 d~ agosto d~ 1925, io~o da Inôepetulcncln o 37" dâ Republicn ~
AnTtttJR

nA

SIL~A BEttN'ARm~s.

Fratwisco Sr.i.

Apprn1,it. H t111 n.if1rttJ e re8tH~tJfi1'n orr:am.entn, na im'jJnrtancia

dr:

:m :.171$506,

rente~. ,~;íta

a CttCNfUJI,
Sul

de modificação de Unhas na cstaçâo "Nasrtn lrilntrlP.trn 420,80,-J:, da linha rlo Rio Grande
da Râde de V'iot;lio Ji'm'1'Cfl do flio GraudP.' do

O Pl'c~ülcnte da RPpiJbllrn :lo~ Estàt:los TTnidnR lln Brasil.
Rltcndondo ao flUI'~ solicifon o Est.arlo dn Rio Grandn do fi;nl.
~rrnndatario da HôdP rln Viu(:ãn Frrrrn Federal do mp~;mo E~
lnilo. rortfornw r.onlráct.o crlchl'ado nos t.rrmop, dn rlrrr·c~fo
11\llnPrn ln.4:lH. rin iO rlc ahril de 1022, c tPmlo Prtl vi~fn n q111'
propoz a lll~[wrlnl'ia ]i'cdPrnl dns .E~f.l'HllaR, dPeref a:
Ar· figo mtico. Fif~am appr·ovailn:::: ~~~ dor\mnrntos qup com
este haixarn. ruhl'iradns 1wln dil':>c·lor· t!Pl'nl dP ExJ'·PdiPnl<' .'In
~f'l'l'f'f a ria dn l~st ad.o rlo 1\linist rrio da Viação f' OlH'as Puhlir.as.
r.on-;t.anlrs do projcctó e nrçntnent.o do mndifieação dn linhns
nn Psf ação «Nascente "• sita no kilometra 420.804, da linha do
Hin C:l'nude n. C<tcPqlly, da referida fiêde de "Viação Fcrl'cn.
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§ 1. De accôrdo com &.s clausulas III, n. 3, e IV, lettra K,
do contracto a que se refere o decrrfo n. 15.'t38, de 10 de
ahr·il de 1 !1\22. será levada á conta de capital da rôde a quantia
l'Pahnenf.e despC'ndida com o melhoramento de que se trata,
alô o maximo uo or(;arn('Jlio ol'a approvadu. o qual. com a alte:ra(:,ão fnila pela lHSJWCtnl'ia Fnderal das E,sfradas, fieou reduzido :í. import.ancia de 3g d 71$506, (t.rinf.a ·e nove eontu:-; cento
~~ setenta n um mil e quinhentos e seis l'éis).
§ 2." Para a conclusão das obras fica marcado o prazo de
·'i (quatro\ mezes. a contar da data em que se dPr conhecimento ao arrendatario. do presente decreto.
Rio de Janeiro. 19 d~ agostQ de 1925, 104. da JndepenC!encia e 37o da Republica.
0

0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

FrancisCo Sá.

nE 1fl nE AGosrro nE 1925

DECRETO N. 17.010 -

b1•e, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o creditá
!!Xfraordinario rle 100:000$000, para attender âs despezas
decorrentes dos St'1"1Jiços df' coinbate ao!; surtos epidAm.'if·o.~
tle irnpa1ud·ismo r· de arippe, no 1'e1·rilrwio do Acre
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usimdo r1a autorização cont.ida no ~ 1°, do art. 80, do rtecreto
n. 4. 536, de 28 de janeiro de 1922. c tendo sido ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do aDt. 94 do Regulamento Geral
de Contabilidade Publica, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça c Negocios Interiores, o credito extraordinario de cem
contos de réis ( 100: 000$000), para attfmdcr ás dcspezas d~
correntes dos serviços de combate aos surtos epidPmieo~ flp im-.
paludismo e de grippe, no Territo~io do Acre.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1925, 104" rla Tnrlrpendencia e 37° ela Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna. .Tnnio1'

DECRETO N. 17.011 -

DE

19 DE

AGOSTO DE

1925

Aln·e. oo Ministe1'io da .J•ustiça e Neaocios lutericrres, o credito
especial de 2:700$, para pa(famento rla gro.fi(icação addicional de 1/J o/o, a que fez .fú.s, nos annos dr> 1921. 1922 r·
192.1. o re1)isor da Camnl'rl dos nr>1nttn.dns. Tdihalrlo f'ol.mnhn Martins de So·uza
O Presidente da Republiea dos Estados Un !rlns do Brasil,
usando da auforizac;ão const.anto do art. 2° do dcer~to lt:'giRlativo n. 1.R73. dr 1.? de nnvemhl'O de ~W?4, I' IPndo nnvid~l
fJ T1·ihunn I de Contas, nos termos do art. 93 do l'l'gnlamcnl o
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approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922,
r<.iSOlve abrir, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interion~s. o credito PSpPcial dn 2 :700$, para pag·amc~1to da geatificação addicional de 15 o/o sobre os seus vencimentos, a que
í'ez jús duranlo os annos de 1921, 1922 e 1923, o l'ovisor ehefe
dt. Heei~ntaria da Camara dus Deputados ldihaldo Colombo l\1at·tins de i'3ouza.
Rio de .Janeiro. 19 de agosto de 192:--,, 104" tia Independencia. e 37" da Republica.
AR'ri-Iun. DA SILVA BmtNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 17. ht? -

DE

t9

DF. AGOR'l'O DF:

t 9;?.;)

Manda adopta-r a tabelfa de Cúef{'icientes de lucro liquido e
rwrnenclatura das p'rofissões 'isentas do imposto sobre
tJendas ·rner·cantis, organizada pela Comm:issão technica
nrmwrultt

w~lo

(}ovenw

'

O PreRidenlc da Republica dos Estados Unido~ do Brasil,
Vmdo em vista o dü;posto nos artigos ~o, § :-!". n. IH. da lei
n. /1.783, de 31 de dezembro de 1923, P 47 e 4R do dee.t·Pt.n
n. I (i. 581, de 4 de setembro de 1924:
Resolve mandar adoptar, para vigorar durante trcs annos,
a tabella de coefficientes de lucro liquido e nomenelatura das
profissões isentas do imposto sobre vendas mercantis, organizada pela Commissão technica nomeada pelo .Governo, ficando, para os devidos effeitos, incorporada ao regulamento
expedi rio pelo decreto n. 16.581, de 4 de setembro dP 1921,
para a cobrança do imposto sobre a renda.
Rio de .Janeiro, 19 de agostô de 1925, 104" da IndcpPnrlrncia e 37" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

TABELLA DE COEFFICIENTES DE LUCRO LIQUIDO E N0,1\'i'ENCLATURA
·sOBRE
AS VENDAS
DAS PROFISSÕES ISENTAS DO IM'POSTO
l\J.ERCANTIS (ART. 17 DO REGUT.~AM'ENTO DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA), A QUE SE REFERE O DECRETO
N. 17.012, DESTA
DA'l'A

De{iniçõe

Volume do operações:
Os coefficientes foram arbitrados considerando o volnme
rir opnrações, de accôrdo com o que prescreve o art.. lt6 do
r·r~g·lllnmr1ttn enm a seguinte inf.PrprPtaçãn ahr·an~=:r•tuln f.otfa~
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as Pr<lfissões, commercios e indust!'ins, inoluidos na ·nomcn•

cintura:

~· algarismo do negocio:
a) para todos os intermediários, mimdatarios ou cOiilmissarios. corretores, agenciadores, fornecedores de mãos de obra,
alugadores de cousas ou locadores de serviços: para todos
aquelles cujos lucros provenham de ~ommissões, abatitnenios, corretagens ou preços de locação, n imporUmcia total das
remunerações recebidas a esses ti tu los;
l)) parà as profissões cujo lucro resulte da venda do
prntltwtos, do fornecimento de serviços, como transporte, esgoto, drenagem, tclepl10ne ou telegrapho, do serviço de reparação ou reforma em que se .presuppõc, além do supprimento
da mão de obra, o de material ou de peças dn sobrcsalentc.
a importancia total das vendas realizao as, ou das rem une-·
rações recebidos pc-los s~rviçOSI préstndos, qt11~ ro denomina
renda bruf a do serviço on, ainda, das remunerações rrerllidns
pPlas reparações ou reformas realizadas;
c) para ns casas bnncnriàs, cio desconto n d~ cninblo, cujos
lucros resultam de operações sobre mor~dn~ 1 r,ffl"litns romrnerciaes, quantias o valores, a importància 'I o tal dos ,juro~. descontos, agios, commissões, corretagens e lucros .~obre a rf'alização de títulos adquiridos por occasião dessaA operur.ões;
ti) ):Iara os neg-or-fos rl13 penhores o valor hominal dos ctn-

prestitnos.

CrJefficir.ntr? 1ninlrnn c 1nn:t.into

Em uma me5mtt twl)fissão, o ~oeffiolerHe lhaior rleVe ·Rrr
àpplictldtl tio conttibtiihte que pelo tn'tig"redir de . ~~u ne~ocJo
riti por out.ro qUalquer iildiol(j; demonstrat· rnaitJt proveito
para scn trahalho oH partt MH ~aNtàl..
Crm~rilmi111fe com 1nais

de ?WUl

JH'nfi.~s.·

Quttrttlo o voltHnM de! t1f'goc.Ho~ de um mcsmn contribuinte
provier rle diversas profissões, industrias ou commercios. para
os quaes a tabella indique coefficientes differentes, é facultado ao referido cqntribuinte- indicar as parcellas eorrespondent.es a cada uma daquellas origem;. Nesse caso o rendimnn!h lftttHdii, l.oial. ~ctt:'i. n Mmtl1a do~ rehditnf'nfos liqtddds
rn.lr~t1ladn~ p:trrt eada }Jài'CPlla. (ttr.gttlnment.n, nl'!.. J,f) e snn
l•tll'::tgratlho 1tnicd.)
1
Ri, por~m. o r,ontribuinte rteclttrar a natnrrza das diversas .orig-nnR d~ sen volnmn de negor,ios. sem indicar as parr'PllaR ron:f\spnndPntr'~ a cada uma dnssa~ nri~nnc:. o rnntlinwnlo liqnidn, total. ~N·:'i d0ff'rminad11 11or 11111 cocfficinnfo
if.mal á m1ídia doe; eon~ficiPn{~s mcndona<ios na tahf'lla para
ta da uma daqncllas ongens. (Uegulàmrnto, ai' figo tiO) •
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VestgnaÇão
-·----,..r--..

~··-

--·--

Regulamento
Art. 46
Letra:

CoefficientêS
0
/o sobre
o rendimento
bruto

~

PRIMEIRO GRUPO

Pedreiras, jazidas mineraes, calcateasJ argilosas,
silicosas e derivados
Minas de pedras para constru~ção e outros fins ; de
marmorc, de pedra de amolar (e:xploratlor de) ..
2 Jazidas de mincrio, de areia, de argila (explora•
dor de) ............. , ~., .. , , . '·' .• , .•• õ ~,, •• ' ' .
3 Minas de terra para faiance, de kaolin e de talco (ex.::.
plorádor de) ........• ; ...•.. ,~., ....•..d;,.,,;
4 Minas de terra aluminosa (bauchite); (explora· o r de).
5 Minas tutfeiras (explorador de).,,.; .. ~.,.;, .•• ; .• 4
6 Minas de mica (explorador de) ....•........ H,."':,
7 Minas de pedras semi-pteci~[l~as (a~uas matihas); beryllos, crystacs c tutma i nas (explorador de) ....

1

b

JaG

b

3a O

b
b
b
lj

3 a a
5 a (:)
3a6
!) a ü

b

5a 6

b

6
3

S~OUNDD GRUPO

Productos alimentares solidos e liquidos (producção,
conservação, beneficiamento e commerciu)
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

22
23

Fontes 111ineraes, sem cstabelecimeiittJs thernial!g (explorador de) ....... , ..... , .....................
Miudos (retalhista ambulante) ......................
Salsichas e semelhantes (idem) .........•..• , •.•.••.
Peixes, ostras c mariscos (idem) •...•.............•
Fabricante de manteiga c queijos e preparador de
leite (quando criadot) •..•••••. ;;; , • ~,., ••. :. • 1 ••
Exportador de óvos, caças e animaes dome~ticos
(quahdo criador) .•....•............ , •. ,~ •. ,., 1,
Revendedor de pães (attibulante), 4 •• • • • • • , . , , , , • • • •
Padeiro pasteleiro .....•.........•• , , •. , .. , ..•. ~ • , •
Quitandeiro (quando agricultor) ....................
Peixe secco (vendedor, quando pescador) .. , •. ,, ...
Vendedor de mel (quandor cftrpductor) ..............
Caldo de canna (vendedtlf e) ... ~ ... , .. , ...........
Balas, confeitos, amcndoas c pastilhas (ambulàrth!),.
Estabelecimento para o beneficiam~qto ou itt1muni ..
zaJão de cereaes (explot~dor de)u •...•.•.• , .• , ,
Estabe ecimcntos frigoríficos (explotador de) •• , •..•.
Entrepostos de leite (explorador de) ................

b
b
b

3
3

b

3 a 6

b

b
b

b
b
b

b
b

6

6
6
3
3
3
6
G

a
a
a

6
6

b

4

b

4

n

()

G

TERCEIRO GRUPO

Madeira (lndttstria e commercio)
24
25
26

Explorador de mattas para qualquer fim,. inclusive
fabrico de carvão (quando proprietario) .........
Carvão vegetal (fabricante de) ... , .• , ~ • , , ..••.•..•. ~
Beneficiamento da madeira por serraRem, falqueja•
m<'nto. colnrnção, injr.r.~ão ou ignif11gação; .....

Designação

Regulamento
Art. 46
Letra:

Coefficientes
0
/ 0 sobre
o rendimento
bruto

.3---------------·--··
QUARTO GRUPO

Crmstrucções mecanicas~ vehiculos e materiaes de cnnstrucçãn (industria e comnzercin)
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

Estaleiros ou officinas para reparação e construcção
naval ........................................ .
Officinas de reparação ou construcção de material
rodante de estrada de ferro ................... .
Officinas de reparação ou montagem de automoveis,
inclusive as que fabricam carrocerias .......... .
Segeiro ou officinas de reparação ou fabrico de vehiculos de transporte e de outras especies ....... .
Officinas de estufador e de capoteiro para vehiculos.
Officinas de pintor para vehiculos ................. .
Officinas para o fabrico de machinas para qualquer
fin1 .......................................... .
Officinas de mecanica, em geral. ........•..........
Officinas para a reparação ou construcção de machi -·
nas e matedaes electricos .................... .
Ferraria e serralherias ...•......•..................

h

6

b

6

h

6

b
b
b

6

b
b

3 a 6
3 a 6

b
b

3a6
3 a 6

b
b

6
6

b
b
b

6
6

b
b

6

b
b
b

6
6

6

b
b

6
6

h

3

6
6

QUINTO GRUPO

Metaes e pedras preciosas~ joias~ ourivesaria, instrumentos de musical instrumentos de precisão, obras
de arte e objectos de collecção
37
38

39

40
41

Ourives (concertador ou reformador) .............. .
Relojoeiro (concertador) .......................... .
Instrumentos ou apparelhos de optica, de cirurgia,
de orthopedia, de prothese, de photographia, de
engenharia e outros semelhantes c os de precisão (concertador ou reformador) .............. .
Instrumentos de musica e accessorios (concertador).
Ohjectos de arte (concertador e reformador) ...•....

6

SEXTO GRUPO

Exploração de serviços de utilidade publica, excepto
transporte
42
43
44
45
46

Concessionario de serviço de abastecimento de agua.
Idem de serviços de esgotos ou de drenagem ...... .
Idem de fornecimento de gaz para illuminação e aquecimento ...................................... .
Idem de fornecimento de energia ctectrica ......... .
Idem de telephones ............................... .

6

SETIMO GRUPO

Transportes e serviços connexos
47
48

49

Armador de longo curso .......................... .
Idem de cabotagem ............................... .
Idem de pequena cabotagem e de pesca, incluindo!
os que são armadores e commandantes da propria embarcação de transporte ou de pesca .... ,
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.,a
Cl)

""'o

.,
Cl)

Designação

Regulamento
Art. 46
Lettra:

z
50

51

52

53

54
55

56
57

58
59
(i)Q

Armador para a navegação interna em bahias, lagôãs, rios e canaes, com tarifas fixadas em contracto com o poder pubiico ..... ·.............. .
Idem para a navegação interna em bahias, lagôas,
rios e canaes, para serviços de reboque, supprimento de agua, carga ou descarga mecanicas
de mercadorias, ou para o recebimento, guarda
ou entrega destas ............................ .
Catraeiro ou contractador dos serviços de pequenas
embarcações, denominadas, botes, catraias, barcas, bateis ou canôas, de propulsão manual ou
a vela, empregadas no transporte de passageiros ou de pequenos volumes ...••........•.....
Concessionario de estrada de ferro ou bonde ...•...
Idem de outros transportes terrestres com tarifas
dependentes do poder publico .......•..•......
Contractador de transportes terrestres de passageiros •.•.....................................
Idem de transportes terrestres de cargas ........... .
Idem de serviço manual de carga, descarga ou transporte de mercadorias ......................... .
Idem de pequenos transportes e recados, denominados commissarios, rapidos, mensageiros ou expressos ...................................... .
Explorador de trapiche ou armazem para mercadorias .•......•...............................
Agenciadores de transportes e viagens ............ .

Coefficientes
% sobre o
rendimento
bruto

b

3 a 6

b

6

b
b

3
6

b

3a6

b
b

{;)

b

3

b

6

a
a

10
15

c

15
15
6
20 a 40
50
50

6

OITAVO GRUPO

CommissiJes, corretagens, negocias bancarias e de
penhores
61
62
63
64
65
66
67

Casa bancaria, não sendo sociedade anonyma ...... .
Casa de cambio de moedas ....................... .
Casa de penhores ................................. .
Commissario de café .c de outras mercadorias (*) .. .
Corretor de fundos publicos ...................... .
Idem de mercadorias ............................. .
Idem de navios .................................. .
NONO

a
d

a

a

a
a

30

mmro

Ageflcías tic ucgocíos, industrías c commercíos
cliversos
68

Agencias c emprezas telegraphicas, telephonicas, radio-telcgraphicas c radio-telephonicas ........ .

5

Nota - (*) O commissario que tambem operar por corità propria deverá fazer duas
declarações: uma como commissario c outra como negociante sujeito ao imposto sobre as
vendas mercantis ..

Designação

69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81

Alugado r de cofres em casa forte ..................
Idem de fitas cinematographicas ...................
Concessionario de set viço funerario ... .' ............
Emprezario de matadouro particular ..•.•..........
Idem de theatros e concertos ............... r: ......
Explorador de lixo .....•..........................
Guarda moveis ...................................
Abanos e esteiras (ambulante de) ..................
Estabelecimentos de lavanderia, tinturaria, limpeza
de chapéos, passagem de roupas e semelhantes
Alugador de roupas .....••..........•••...••......
Vendedor ambulant~ em geral, comprehendidos na
lettra i do ~rt. 36 do Regulamento do imposto
sobre as vendas mercantis .....................
Agencias de publicidade ......................•....
Exportador, em geJal ..........•......•....•.......

Regulamento
Art. 46
Lettra:

Coefficientes
0
/o sobre o
rendimento
bruto

----------

----------

a
a
b
a
b
b
a
b

6
15

a

6
6

,fi

10
6

3
6
3

b

b
a
b

Rio de janeiro, 19 de agosto de 1925.- Annibal Freire da Fonseca.

o,

6
20

5 a 1
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DECRETO N. 17.013- DE 19 DE

AGOSTO DE

1925

Autoriza o ministro da Fazenda a emitti1· apolices da; divida
publica dq, União, t!lntas quantas forem necessaru~s par·a
cobrir a -c.mportanow de 200:000$, para attender as despezas de constl"t.tcção do ramal de Urussanga

O Presidnnte da Republica dos Estados Unidos do Brasi\,
usando da faculdado contida no art. 201, da lei n. 4. 793, de
7 de janeil•o do anuo pa8sado, e para execução do decreto
n. 16.621, de i de outubro de 1924, decreta:
Art.. 1. o Fica o ministro dn Fazenda autorizado a emittir apol ices nominativus da divida. pQblica da União, do valor
de Uill conto de réis (1 :000$000) cada. urna, juros do cinco por
cento (5o/o) ao anno, tantas quantas necessarias para cobrir
a importuncia de 200:000$, papel, para o fim de attendcr ao
pagamento das despe~as do construcção do ramal de Urussanga.
·
Art. 2. • Revogam-se a~ disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1925, 104° da Independencia e 37° da RepublicP. •J
I

~THUI\ DÃ SILVA BRRNARDES.

~nnibal

DECltE'TO N. 17.014 -

DE

22

F_r_eir_e da Fon.seca.

DE

Aaos•ró DE 1U2fl

A uto1·iza o .llfinistcrio da Fazenda a emittir apol'ices de I :000$
cada uma, i'r,ros de 5 o/o ao anno, até pe1·{aze·.,. a impm·tancia de -liLOOO:OOO$, para a execução de melhorameutos e
az;parclhamento das estradas de ferro da União, etc.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil;
com fundamento no que dispõe a verba 24", do art. 14 do de""
ereto n. 4. 911, de 1~ de janeiro do corrente anno, decreta z
Art. 1 . ., Fica o Ministerio da Fazenda autorizado a emit...
tir tantas apolices da divida publica da União, do valor nominal de 1 :000$, cada uma, juros de 5 o/o ao anno, quantas
forem neces.sarias para produzir a importancia de 15.000:000$,
a:im de ,occorrer ás despezas com os melhoramentos das estradas de ferro da União, officinas e depositas, material rodante
e de tracção e com a construcção de seus prolongamentos e raxnucs, c continuação das obras em andamento.
Art. 2. Hevogam-se as disposições em contrario.~
Hio de .Ta.neiro, 22 de ag·os! o de 1925 104''· da. lndcpcudendn c :nu da Hepublica.
'
0

An'l'HUll DA SILVA BEHNAIU>W::l.

1\ nnibal J?rci1·c âa I?onscc<z.:
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DECRETO N. 17.015 -

DE

22

DE AGOSTO DE

1925

Declara feriado nacional o dia 25 de agosto do cor1,ente anno,
em homenagem á Republica Oriental do Uruguay
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que o dia 25 de agosto corrente relembra um
facto de notavel relevo na historia dos povos americanos, porquanto assigpala o primeiro Centenario da lndependencia da
R·epublica Oriental do Uruguay, nação !igada ao Brasil por affinidade de cultura e relacões continuas de cordial amizadf'. resolve declarar feriado, em todo o territorio nacional, a nata
referida, em homenagem .áquella Republica.
Rio de .Janeiro, 22 dP agosto de 1925, 1 04" da Independencia e 37° da Republica.
AATHUR DA S:iLVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.
José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. 17.016 --

DI'}

24

DE AGOSTO DR

1925

e'solve ·rnanter, para os actuaes alumnos dos institutos de ensino superi01·, o regimr>n c.~rola.r do decJ'efo n. /l.l$30, de
18 de março de 1915
'
O Prcsidcnl ~' da Hepubl ica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que o Supremo Tribunal Federal eoncedeu
habeas-corpus a alumnos matricu1ados nas diversas séries da
Escola Polytechnica ca Universidade do Rio de ~raneiro, para
que lhes seja assegurada a frequencia livre nas cadeiras, cursos
complementares e aulas de trabalhos graphicos;
Considerando que o (~nsii1u não deve ser ministrado de
modo different~e nos institutos superiores, sendo de vanlngem
manter taes institutos sob o mesmo regimen;
Considerando que a applicação da medida referente á frequencia livre, em desaccôrdo com o systema geral da actual
lei de ensino, dnvc acarretar, logicamente, a alteração do rcgimen es(•.olar quanto á sériação o :10 processo dos exames;
llesolve, usando da attribui~;ão que lho confere o al'l. h-1,
n. I da Cons..tit.ui(:ão v.,edcral, que, vara os alumnos rual.riculaaos no corrente anuo nos intitutus de ensino superior, a seriação das cadeiraJ, o regimr.n de frequencia e o processo de
exames dos alludirlos institutos serão regulados pelo decreto
n. 11.530. de 18 de março dr 1915, expedindo o MiniRterio
da .Just.iç.a e Nrgoeiof' lntcriocPs a~ nceessarias instruc~,;õcs para
a execução do presenf e decreto.
Rio de .lanoh·o, 21 de agosto de 1925, 104'' da lndepeudencia c 37° da Hepubliea.
AII'J'HUH DA ~JINA HEH.NAHDEf:l,

,:lffonso Penna Junior.
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DECRETO N. 17 .01'7 -

DE 26 DE AUUS'fO DE 10.~~

Publica u adllc!5iio da Tclwcoslovaquia á Convcnçliu
lccçcíu de cabos submarinos

JWI'a a JH'O-

O Pl'esidentP ·da Hepubliea dos Estados Unidos do Brastr,
á Conven~.:ão, assignada Pm Pat·is a H de Março de 1884, para a pt·ote~ção de cabos
submarinos. assim como ú declaração de 1 do Dezmnbro de 1886
l' ao P!'olol'ollo de EnePt't•amPn(u de '7 do .Jnllw d1~ IHH7. <·onfol'rlli~ t'nllllllllllie.ou a t•sll' Minisll'rio a Embaixada do Br·asil,
em Pat·is,,•m Offieio n ..n, de Jü dl) "\.IJl'il ultimo, tlu qual uma
cópia Ul'()llllJUillta u prcsenle Decreto.
fa;~; puhlica a adhesão da Tehecoslovaquia

Hiu de Janeiro, 26 de Agoslu de 1U25, 10·1° da lndevcndeul'ia e :37" da Hevubliea.
Alt'J'Illlll DA SILVA BEHN.\IU)BH'

José Pelix Alves Pacheco.

C!'1pia.
Emita ixada do:-: E~t ados Unidos du Brasil.
Paris. 11; de _\lH·il de 10~5.
NP. N.o 17.
lndien: .\dlll'sfio da Tchecoslavaquia á euuven.~ãl, dP IHR~
par~t a pl'of Per:iio d(~ cabos submarinos.
~Pnilot· l\linislro,
'J'pnlJu a lrunra dl• passar ás mãos de Vossa Excellr•Jlcia
UJJHl cúpia auf hent ica da carta datada de 28 dP .Jaiwir·o de
19~5. JWla qual o Ministro da Tchecoslavaquia em Paris notificou o GoYl~r·no fmncrz da adhesão do seu paiz ú convenção
de H rir~ l\IaJ'(;O dl' 1HH4 sobro a .prot.ccção de cabos suhmat·inos. assim eomn {t declaracão de 1° de Dezem})J'o de 1886 e ao
prot.ocollo de~ encer1·anwnt.o · dn 7 do .Julho dn 1887. Esse acto
de adiH'sfío l'o1 dcposifado JJOS arcilivns do Governo francez,
em 29 de .Janeiro de 19.25.
Aprovt'i! o o QJ;sejo, Senhor Ministro. para rr~if.eear a Vossa
ExePIII'JJcia os proi.Psfos da minha respeitosa cunsidcr~u:ão. I~. JL. de Souza lJunlas .
. \ Sua Exeellrncia o Henhur Dr. Felix Pachccu, Ministro
de Estado das Helações Exteriores.

Tradner~fio
Cf'za

OJfie.ial.

1\Jinislrrio dns NPp;ocios Esfl'aJJgciros- RerJublica Fran~~·r·vil'o do PJ'otocollo.
Paris, :?H .. dn Janr.iro de I !l25.
Hr•nltor· PrnRid('Jlle,

notificar ao Uovm·no Ft·aner•z que o Governo Tehccoslovaco, usando da faculdade r·eservada pelo artigo H da Conven~ão de 11c rlf' Março
Eslo11 I'Jtea;·t·Pgado p('ln rrH'll Cloverno de

LC'iR t!P 1!)2/j- Vol. JI

22
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dt~ 188!l, relativa ú Protnc~.:ão dos Cahos Submarinos, adhcre á

di ta Convenção, Lem como t't declaração do 1" ele DezemLro de
1886 e ao Protocollo de Encerramento de 7 de Junho de 1887,

referente á mesma Conven.;ão.
Ficaria grato, si Vossa Excellencia quizessc accusar o re ...
cebimento da presente communicação c me informasse em que
data o acto de adhcsfto foi depositado nos ardlivos do Governo
Franccz.
Queira aceeitar, Senhor Presidente, as seguranças da minha
mais alta consideração. - Ste(an Osuslcy.
Por cópia certificada conforme.
O Ministro Plenipotenciario, chefe do Serviço do Protoeollo. - Fouquiin·c.

lYBCflRTO N. J7 .018 --;\pJil'o1.'fl. ·IWNlS

DE

2()

modi{icoçtJcs feitas

.DE AGOSTO DI~

nos

1925

cstatulvs da Compa-

nhia Puglisi

O J>1·esidr.Jtle rla Hrpublica dos Estados Unidos do Brasil,
atJendendo ao qnr, dPYidamcnLe representada, requéreu ll
Companhia Puglisi. autorizada, ,por cffeito do decreto numero
ti.G80, .de JO de onfnbro de 1907, a funccionar com os estatufos que ao nwsnto aeompa!lham, c nos quaes foram introduzidas alf(•raçõcs que obf iveram approvação pelos decretos numeros 7. 075, de 20 de agosto de 1908, 8. 063. de 2 de junho
dto 1910, 13.-í99, de 12 do março de Hl19, c 15.853, de 23 do
novembro do 1922, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvadas as modificações fcita3
nos csta:tutos da Companhia Puglisi, de accúrdo com as deliberações das asscmhléas geraes extr~ordinarias dos respectivos
accionistas, realizadas a 27 de abril c 13 de setemhro de 1923,
~ () de março de ·1 925, ohriga.rla, porém, a mesma companhia
a cumprir as formalidades ulteriores, exigidas pela legislação
em vigor.
Rio de JanPiro, 2G de agosto de Hl25. J 0-í" da Indcpcndencia c 37° da Hepublica .
. ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

},/igual Calmon du ]Jin e Almeida.

hi~CIIJ!~TO

N. 17. O In ·-

n l't'fltiltllllt'Jtf•l JWI'tt.
AtJJ'it·nlo, ml.ltt',l'tl ti g.,,.nfo

'AJI•Jt'ot•n

t'ÍJ/11.

Im

20 tm

AGOSTo 1~~~

192G

" t:u.J'.~n dt~ f!hiuút•a huluslJ•iul
SUJH!rior de 1\rtJ'icllltllra c il!rdi-

Vdet•iJI'I/'Ífl

() f'l'l•:;idl!llfn da fll'fHJidil~:t 1/11:-; 1•:-.,f.al)o:-; lfnidos 1/11 J11·a·-;iJ
ll~lllllk da 1':11~11ldad, •. IJIII' IIH· '''llll'l'l'n o al'f. 'JH, 11. 1, da Consti~
ttJi,:!io I• Pdi•J·al, "'~'TI!f a:
Arf:. 1." l•'}r~a appt·ovado pal'a. l'{~:;er o eiii'St' dt! Chi 1 ni•~a
I wJusf.rJal Agricnla, a qw~ sr! rr~fcre o art. 132 do deerelo uu-
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mero 14.120 de 29 de março de 1920, o regulamento que com
este baixa, 'assignado pelo ministro do Estado da Agricultura, Industria e Commercio.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
IRio de Janeiro, 26 de agosto de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica .
0

.ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel

Calmor~,

du Pin e Almeida.

Regulamento do .curso de chimica indusirial agricola
Ar~. t..o O Curso de Chimica Industrial Agrícola, annexo á
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria, tem
por fim preparar chimicos capazes de estudar as industrias
agrícolas c connexas, o commercio desses ramos de actividade
e a pratica agrícola, sob o ponto de vista scientifico de pes.
quiza e applicação.
Art. .2. O curso abrangerá as seguintes cadeiras :
ta, chimica geral e inorganica - Noções de mineralogia;
za, physica experimental - Noções de mecanica;
3•, chimica organica - Noções de chimica biologica;
(!•, chimica industrial;
5•, chimica analytica;
6a, physic'O-chimica e electro-chimica.
Art. 3. o As especializações do curso versarão, a JUIZO do
ministro da Agricultura e Commercio, sobre os seguintes
grupos do industrias:
a) industria da fermentação: alcool, vinho, cerveja, :vinagre;
b) industria de oleos, sebos e banhas, sabões, glyccrina
e estearina, resinas e vernizes;
c) i!Idustri~ do leite: leite, queijo, manteiga e casoina;
_ d) mdustrm dos amylaceos, fcculas, farinhas, panifi..,
caçao;
e) industria dos assucares;
() imlustria dos alimentos nervinos: café cacau, matte,
chocolate;
'
g) industria das conse'rvas alimentares·
.
h) industria do couro: tanninos, cortm'nes, collas e gelatma;
i) industria da disl.illação da madeira·
j) analyses agrícolas: analyses de t~rra adubos~ correctivos, forragens, parasiticidas;
'
10 industria salicola;
l) i ndustria dos acidos;
111) induslria do azo Io:
a:wto, .ammonca, sues ammoniacaes. eyanureto;
n) i ndustria da ccllulose ·
o) imlnstria dos corantes.
Art. 1.o O cnrsu será feito t'm quat.ro annos, a' saber:
0

l'rimciro anno
I. Yj!ysjca cxper!mental.- Noções de mecanica.
li. (A~u~u~a geral n~orgamca- Noções de mineralogia.
IIJ. Clnmwa analytica (qualitatiya) ._
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Seowulo anno
I. Chimica organica ~ Noções de chimica hiologica.
li. Chimica analytica ( l\Iethodos geraes quanl i f ativos) •
IH. Ch i mica industrial inorganica.

1'erceiro anno
I .. Chimiea i ndu151 r· iai organ iea.
11. Chimica analyl.ica appl ieada (1\Jaf.eria:; primaR e prouuetos da indu~l ria) .
lU. Ph~·siro-l'.himíea L' elcdro-ehimiea.
Quarto mmu
EspPcializa~;ãn TrahalhoR exJwr·iuwnlaPs JH'llprios.
Art. 5. 05 ~~studos cunst.nríio de I i«.:õr~s lll''ot·ieas r' a11la~
]>ral ieas, quPr· nos lahnratnrios da r~scola, qllf'J' crn Yisil a~ a
fabricas e eieursõrs scicnfifica5.
§ 1. As li~l!es f lworicas, em numero de trcs por Rrmana
·para cada uma das rnaf.erias do anno, srrão dada."'. em dias alternadoR c deverão dw·ar 45 minutos.
§ 2. o As aulas pral i c as obedecerão á Sl~r·iação e programlnas cspcciacs.
Ar L 6. Os I rahalltos à c Iaboralorio terão a seguinte duração miuiuut por semana:
0

0

0

Pr1uwi1'0 anno
Phy~iea t'XLJerinwrdal -- 4 horas .
.Citimica geral e inorganica - 8 hon1s
Chimica analytica - 6 hoeas.

Segundo anno
Chimica organ ica - R horas.
Chimica analytica - 8 horas.
Chimica industrial - 8 horas.

Te1·ceiro anno
Chimica indusl.r·ial -- tO horas.
Ch i mica analyt ica -, 8 horas.
Jhimica physiea -- I) horas.
Art. 7. o O 1:a ndirlal '' á mal L'icula lll; 1( anuo do C·ttrso de··
·vcr;á prcrvar:
a) já haver cCJmplPI a do 16 annos;
b) ser v~wcinarlo c não .soffrer de nwlesl ia 1;onl agio.,;;a;
c) ter sido ap·provadn c•m ostabelccimenl os o.fficiaos on
officializarlos, nas sf'guintcs maiorias: por;!JJI!'ti~'Z, fnmccz,
inglf'z ou alll.'mão. g-rogl'aphia, hisforia do Bras i!. :tl'if hmel.ica,
algebra, gcomrf.ria P. historia naturaL
Art. 8." Salisff'ilas as I'Xigonrias de que !.rala o artigo
anterior, sel'á o candidato submottido, m' 2• quinzena de
março, a examP vcsl ibular rle arif.hmctica. algehl'a. g·nnnl,•l ,.ia ,..
trigonometria. physica e chimica, desenho geomoll'ieo c a mão

livre.
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Paragrapho tmico. Para a matricula nos demais annos
torna-se mister a exhibição dP certificado df' a:pprovação ern
· 1orlas as disciplinas dü anno anterior.
· Art.. ~)." Quando o nu~nero dr candidatos á matricula no
1o amw excrder á capacidade. elos laboral o r-ios, fixada peto
conselho de professores, se.rão preferidos o::; candidatos que
houverem obtido as mPlhorr~s notas no cxamr.~ V('slibular.
Art. 10. Poderão SPI' matriculados no :Jo anno do enrso os
engenheiros agronomos diplomados pl'la Escola ~urwrior de
AgTicultura u :\tedicina Veterittat·ia.
Art. 11. E' ohrigatoria a frequencia ás l i~ões. f rnbalhos
pnüicos, t'Xl'·tll'HÕPs I' exercícios. sPndo l•lirninatlos os alumnos
que dm·t•nt I!IIUI'Pnta f:tllns . .insl ifit·adas 011 lliit•, «'lll qualqtH'l',
cadeira.
Art. 1:!. O dircetor da escola poderá facullar ~ qua1qucr
pessoa PXLranha a ft·f'qurncia ás Ii<_:ões orae:-;, nma ,-t'z que a
isso não sp oppon ha o profrssnr da resped iva eadf'i l'a.
Art. 1:3. gm 1ivro rspeeial srrú regif;trnda J)f'ln profes~or
de cada cadeira a 1wta dos alumno~, os quac•s SPrfto submetticlof; frequPntrmrnt.c a argu içõcs e provas escripta~.
Art. 1-IL Haverá sóme11!P uma 0poea de t~X:lllll.' ... no fim
fTo anno IPclivo. Tars exames serão prrstados prrantP commissõPs PXnrninadnt't1S consl it.uidas poL" t.J·(•s pr·nft'!'Snt't'S.
Ar!.. 15. Os Pxamcs constarão srmpi·e de prova pratica
elirninal oria c de proYa oral, excepto os dn qnarto armo. os
quacs versarão :-::obre thesrs apresentadas lH'Ios alunmos a
respeito de f rabalhos rxprrimentaPs proprios.
Art. HL Não poderá. presLar exame o almnno: a) cuja
média annual seja mfcrior a 4; b) qne lliin Pstiver q11ite com
a escola; c) que não haja apresentado, nos prazos marcados
peJos len tPs, rrlaf nrios eircnmsl anciarlos das Pxcm·sêíe~: e trabalhos realizado~; ri) (]IJP não hot!Yf'r ~~tllnprid.o n rlisposto no
artig·o st•guinf('.
Art. 17. Cada alurrino receberá, no começo rlo anno Iectivo, o material necessario aos trabalhos pral i em;. Findo o
anno, rPslitui r:i Pssc matr.ria1. indrrnnizundn a eseola do que
houver Pxtraviarlo on _deteriorado.
Art. 1g. O curso de chimica será clirigido pt"'lo director
da c"cola P I ,.,.(t o seguinte pessoal:
'1 di r•prfnr administrativo;
1 rlit·Petor do~ estudo.~;
G pt·nft>ssor·ps;
(j PT'f'!):ll'HdOJ'f'S- l'f'Jll'l i r!Ol'I'S r
G St'.l'VPn INL
Art. 1 O. Compele ao director dos estudos vclat pela cxe ...
cução de tndos os trabalhos relativos ao ensino, confcrrncias
praticas, visitas, exames, excursões, estagios, etc.
Art. 20. Cnn1pcte aos professores preparar e cxrcutar os
programmas, ministrar o Pnsino UH'orico e pratico n dirigir
os trabalhos das aulas. rins exames e dos laboraf.nl'ios. df'vC'ndo
para Iai fim SI'!' auxiliados IH~ los ;.;pn~ pt·eparadnrrs-rPpPtidor·p,..:.

_

i\rl. '!1. Nn primeira quinzc:1a 1lc mareo de rarla rumo
l'f'lll1ir·-•;(•-hfín os prnft•ssnt·t•s do ('lll':-:n. soh a Jll"PSidt•rwia do dit't'l'lt•l· da P~:(~tda. nfiltl de t't'so!Yt;i'Pl!l ;-;olll'(' os pl'i'~-~Tilllllllll.'-' o
horal'iu das aulas, 'I aulo 1hi'OJ'Ít~as como pr·at ieas, os quaPs, uma
ypz approvados, trl'i"io publicidade pm:~ r~rhecime.nto dos !nÍE'J'PS'HHlos. ~.;endo tamhem nessa oceastap fixadas as excursoes
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a serem realizadas durante o anno e determinados os Jogares
em que deverão ser effectuados os estagios do fiérias.
Art. 22. As c·adoiras do ourso serão regidas por profissionaes, especialistas nas respectivas materias e contr~actado~
pelo Governo no paiz on no estrangeiro, podendo tambem ser
designados professores\ da Escola para rngel-as, dr'sd(~ qne
pos·suam os necessarios requisitos.
.
ArL 23. Para attender ás despezas com visitas, excursões
e estagios, tanto aos professores e auxiliares de ensino corno
aos alumnos serão abonadas diarias, fixadas pelo ministro da
Agricultura, Industria e Commercio, sob proposta do director
da esc.ola, dentro dos recursos para tal fim destinados.
Art. 21. Hcvogam-sc as disposições dos regulamnnl os antPriore.s.
Rio do Janeiro, 26 de agosto de 1925. Pin e Almeida.

DECRETO N. 17 .02fl'-IlE 26

JlE

Mi(Juel Calmon dtt

An'ORTO

Crêa um consulado Jwnorario em Reval

DF.

192fí

(Est!lmH~a)

O Presidente da Republica dos Estados Unidos .do Brasil,
usando da autorização concedida pela letf.ra a do art. 4° do
decreto n. 14. 058, de 11 de fevereiro de 1920:
Decreta:
Artigo unico. Fica CI'eado um consulado honoradn Pm
Rcval, Esthonia; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1925. 101" da TndPpondencia c 37° da Repuh1 ica.
ARTHUR D"\ 'SILVA BERNARDER.

José Felix Alves Pacheco.

DECRE'fO N. 17. 021 -

DE

26

'.)E AGOSTO DE

192r,

Publica urna noti{'icação da Orá-Bretanha sobre. a adhesão do
Domin'io do Canadá á Convenção Internacional de Paris
para a Prokcr;lio dn Prnp1'iedrule Jr,dusl1'iol.

O P~0sidcntn da llcpuhlica dos ]~s!ados Unidos do Brasil,
faz publica· a notificar:ão do novm·no Hritannico ao Conselho
Federal Suisso de que o Dorninio do C,wadú Pm cons1'qu0ncia
de sua adlwsflo .i á publicada· pelo Decref o n'. 1ô .1GG, de G de
Outubro de 1923, deve ser considerado como Parte contratante da CmlYf'm;no Internacional para a Proterçfío da Pro-
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priedade · Industrial, assignada em Paris a 20 de Março do
1883 revista em Bruxellas a 14 dn Dezemhro de 1909 o em
'Vashington a 2 dn .Junho de 1911, ficando, de aceôrdo eom o
ad .. 1:3 Lda i1w~nm Conven~:ão, classificado na ~? . cla~sn v~m a
conlrihuit•fio das dnspPzas do BurPau Inlnt'llaetonal, eonlm·nw
communiêou ao M inisl t~l'io das llclaçõ•)H Ex I el'ÍUJ't'H a LPga~:.ü.o
SuisRa nnRta Capital mn Nota GGH/3, tlP 2 de .Junho do em'-'
rente annu, r.n.ia I raduer:ão official acompanha o IH'PSI)Jll o
DPereto.
Rio rle .Janeiro, 26 rle agosln lln 1fl.:?ri, 10'1° da Jrulnpcndeneia n :n" da JlepuhUea.
ARTJIUR DA SIJ.VA BEHN.\Hl>J{R.

Jos(J Fclix Alves Pacheco ..

'rrarlnc(]fio official.
Legnr,fío da Suissa no Brasil.
N. GG D/3
Rio rle .Tanciro, 2

cr

.Tnnlio de 1 fl25.

Srnltor 1\linisfro,

Em nota de 21 de Agosto de 1923, a Legação de Sua MaHrif.annica notificou ao Cons.;lho Federal ~nisso a.
adhesfío, a partir de 1o de Setembro de Hl23, do GtwPrno do
Domínio do Canad<í. á Convencfín de Paris do 20 ~ln MUL'I'O de
1883, revista PT1l Brnxellas a ·14 de Dezembro de 1!JOO ;) em
\Vashinglnn a 2 dn Junho de 1911, par'a a protccção da Propriedade Industrial. Tal adhcsão .foi communirada a Vossa
Excelleneia Pm minha nota n. 2. 947/2, rlc 27 de ~elPmhro {lo
j~stade

1H23.
Em additamcnfo úquclla notifica<::ão, a Legaç.ãn de Sua
Majestade Brit.annica deu scicncia ao Conselho Federal Suisso,
em data dn 22 de Abril ultimo, que o Canadú deve ser consiocrado, sob o ponto do vista de sua arlhcsão. como Parte conlrac1ante. em virtude do artigo 1G da Convenção de Paris, o
que, de conformidade com o artigo 13 da mesma,dcvc ser ciassificado na segunda classe para a contribui~ão das dl'spezas do
Burcau Internacional.
Dn ordem elo mrm Gov1•rno. tenho a hmwa 1le prdir a
Vossa ExerllPncia .so digne uo 1.omar nota da informação qw~
preer~de n aprovmto csl e cmw.Jo para renovar, SPnhnt· l\1 inisfro, :t ~l'glll'allf_:a da lllÍJJIJ:t Jll:lÍ:'l rdfa l~(lllSÍd<•l'iU':ÍI). - (]cl'fse/1.

··

A sua Ex1·nllnrwia n Hr•nhnr· J)I'. Felix Pa!'lieeo, Ministro
tll' Bsf.arlo rias Helar~ÕI!S Exlt>rioJ'<'S.
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Dli~CRETO

N. 17. 022 -

DE

2

DE RETEMBHO DE

192!>

Approva os J1J•ojer.tos e os orçamentos, na importancia de
2:1:/2.1$.'1/.'l (vinte e i1'r's contos, Cr'nto e vinte e tres mil
t1·esentos e t1·ese réis), para a construcç,ão de dous boeiros
tzo ramnl Fluminense das linhas de li(Ja{ão, e'm Therezina,
a caroo da Cmnpanhio Geral de Melhoramentos, no i1fat·anhüo.

O Prrsidentf' da Republic.a dos ,Estados Unidos do Brasil,
tendo P-m vista as informa(.'ões prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, rm offieio n. 200/S, de 21 de f~vereiro
findo, decreta~
Art. 1.° Ficam approvados, de acc/)rdo com os documentos que com Aste baixam. rubricados pelo director geral de
cxpndinnff' da SPcretaria de Estado da Viação e Obras Pu'blicas, os projectos e os orçamPntos para a construcção de dous
boeiros nn ramal fluvial das linhas de ligação, em Therezina.
a eargo ela Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhiio,
Sf'Tldü;
a)
um boeiro aberto, de dous metros de vão, na estaca
::11 + 14 .10. orçado Pm lt :466$158 (quatro contos quatrocPntos
o ~;essenta e sers mil cento e cineoenta e oito réis), e
b) um bociro coberto de 0,80 por L10, na rstaca 35+12.10.
orçado em 18:657$135 (dezoito contos, seiscentos P cinropnfa
e sete mil crntn e trinta e cinco réis).
Art. 2." Os pro,jectos ora approvados só serãó executados
depois rl<' havrr o Governo consignado os recursos legaes necessarios para esse fim.
Rio de .Janeiro, 2 de srl Pmbro de 1925, 1O!l da TndPpenP ::17• r!a Rrpublica.
0

oencia

ARTHUR DA SILVA BERNAR.DES.

Francü:co Sá

D:Wf:nE'TO N. 17. 0?~- DF. 2

Apnrova

o

p1'oiecto

c

DF. RE'l'EMORO nE

1 92;)

o orçamento, na importancia de

2.'1 :02.5$.'110, das obras do abasteci?nento de aaua ás locomotivas, no kilornetro .f 3,1.19 da linha de S. Francisco,

tla Companhia Estmda de Ferro S. Paulo-Rio Grande .
O PrrsidPntc da Rcpuhliea dos Estados Unidos do Brasil,
aftPndrndn no que rPqtwrcu a Companhia Estra·da de Ferro
S. Paulo-Rio Grande. concos~ionaria da linha df' R. Francisco
e I Pndo Pm vi~ta as informa('ÕAs prPstada,.: 1wla Tns])rctoria
Prtlr•ra! rins Esfr·adns f'!ll offirin n. ô'r~/R. dt• 1'1 d1• agm;fo
dn I'OJ'I'f'llf ,. annn, dPcr·rta:
Arf. 1. Picam approyados, do conformidade' com os
docnnH'nfos que com esfe baixam, rubricados pelo director,
0

ACToS
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g·eral de Expediente do Ministerio da Viação e Obras Publicas, o projecto e o respectivo orçamento, na imporlancia
de 23 :025$3ÍÕ (vinte c tres contos e vinte e einco mil tresenlus e dez réis), das obras do abastecimento de agua ás
locomotivas no kilometro 13,449, da linha de S. Francisco.
Art. 2." As despesas realizadas com esse serviço, até o
maximo do orçamento ora approvado, serão, depois de approvadas Prrl tomada de contas reg·ular, levadas á conta das taxas
addicionaes a que se refere a portaria de 21 de .ianoil'O
de 1921.
Art. 3. Para a execução das obras Jica fixado o prazo
de 4 (quatro) mezes, a contar da data em quP a n'quPrnn!n
receber notificação do presente decreto.
0

Hio de Janeiro, 2 de setembro de 1925, HH" da Indcpendencia e ~no da Republica.
ARTHUR 1),\ SILVA BERN.'\HDI~R.

Francúwr; 8tl.

DECHE'fO N. 17.02·í -

DE

2

DE

SETEMnno

DE

Hl2ri

Al>Prova o projecto e orçamento .na importancia dr H6:619$,
para mrlhoramentos das installar;ões no 1W1'to dr lllu;os,
1'1~pa.1·os e appm·rlhamento da 1wntc do m.Psm o pm·to
O Presidente da Republica dos Estados Unidcs do Brasil,
attendendo á solicitação da Compal}hia Indmd.rial de Ilhéo3,
eessionaria do porte de Ilhéos, pelos decretos ns. Ui.. OHl, de ?5
de abril de 1923 e 16.54·í, de 13 de agosto dr. 19:!·~, r. !.eudo em
vista as informa.;:.ões prestada~ pela lnf-lpeet.cr·ia VPdl'r·al di~
Portos, Rios e CanaPs, eni ~eu nffieio n. :L'17(i, dl' H dP agosto
dt• 19~:>. deeret.a:
Art. 1.° Ficam approvado~. de ronformidade com o~ rlor.umenl.os que com esfp baixam, rHbrit~adcs 1wlo direc!m' gPral
de Expedien!.e da Rceretaria de Estado do Minislcr·io da Viat~ão e Obras Publicas, o projecto e orçarnrnto, JHl imporl.aneia
de 116 :G19$ (cento e dezeseis contos seiscentos c dezenove
mi_l réis), dcs melhoramentos· neces~arios nas installaçõe~
existentes, reparos na ponte de atracação c apparelham<mto
da mrsma ponte com guindaste e linha ferrea, no referido
por f o dn Ilhéos.
.
Art. 2: Será levada á ~onsta dr capital da companhia a
1mportaneta de RG:8'?5~ (Dlff'nta e seis contos oito(•nntm;; n
vi~l!·" _c !~inen mi.l rf;is), rr.lativa a 186 mt, de linha fnrrea,
SPJH_ 'agt~nPtPs, I GO m:? ~e arl"a augmnnt.ada na pontr- de al.rnca~,;ao Pxrst.cntP <' m~ gumdastr para J t.5: e sPr:l enst.eada pt~la
vtwha- Cunsi'J'Va('no - a dP:::peza dt• 29 :i~H:J; (vintP ~' nove
eonl o-; :-;f't('Cl'nlos e novt•n I a " quatro m i I t•t'• i:-~ 1. cnt't'l'spcndentP
a ~repa1:os no arrnaze1~1 n: t. e c~ncertos ~a ponte de atracação,
dt nccordo com a d1ser1mmaçao orgamzada pela Jnspectoria
0
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Federal de Portos, Rlios e Canaes, a. qu3:1 igualmente baix~ rubricada pelo director geral de Expediente da Secrctarm de
. Estado do Ministcrio da Viação ·e Obras Publicas.
Ui o de Janeiro, 2 do setembro df\ 1~l2G, 104° da Indepcn-·
dcncia e ~no da HPpnbliea.
An·riWil DA Sn.. v.\. BERN.\ItDEs.
Francisco Sá.

nEcnETO N. 17. O? r> -

nF. 2. nR RE'rR!\rnno nF: 1!l2!l

Dr•clm·a que o disposto no decreto n. 6 .192, dP- 2.~ de outubro
tlc 1.906.• que concedeu a "1'he Sr1o Paulo 'l'1·amwau I.ialtt

tmd Pou:er Cmnpanu l~imited", os favores. constantes do
tleaeto n. 5.64(;, de 22 de aaosto de 190f), se ai1plica aos rios
Slio Lourcn~·o, Perh·ns, Laranjei1•as, JlilH?Írtio 01'mule r! Pc?'cquc

O Presidente da Repulllica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu ''The São Paulo 'f.ramway Light
and Power Company Limited", ·concessionaria, nos termos do
decreto n. 6 .192, de 23 de outubro de 1906, dos favores
constantes do decreto n. 5. 646, de 22 de agosto do 1905, para
o aproveitamento de força bydraulica, e f.endo em visl.a as informações prestadas pela lnspcetol'ia .Federal das Estradas,
decreta:
Artigo uni co. Os favores concedidos a "The São Paulo
•rramway Light. and Po\ver Company Limit.nd", pelo decreto
n. 6.1 92, de 23 de outubro de 1906, para o aproveitamento de
força hydraulica no Estado de São Paulo, ficam extensivos aos
rios São J .. ourcneo, Pedras, Laranjeiras, Hilleirão Grande o
Percquê.
Paragrapho uni co. Os favores a que se refere este artigo,
st- tornarão ef'fectivos depois de approvados os planos das
obras a serem executadas c delimitados os rios o zonas cuja
forca hydraulica terá de ser utilizada ..
Rio de Janeiro, 2 de ·setembro de 1925, 10,1" da Indcpendencia e 37" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

JJ.IDnRETO N. 17 .02(i -

DE

?.

DE SETEMBRO DR

Hl?[)

Approva o pro.iecto e orçamento, na importancia de 312 :598~
dmt divisões inte1·nas no deposito de carvâo do po1'lo ri;;
Rio G1'ande.
·
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo, em parte, ao que requereu o Estado do Rio Grande
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do Sul, contractante dos serviços das obras da barra e porto
do IUo Grande, em virtude do decreto n. 13.691, de 9 do julho do 1919, e tendo em vista ag informações prestadas pela
Inspcctoria Federal de Por1os, Rios e Can:ws, em sen offir.io
n. :~· .170, ele :w de julho ultimo, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, de conformidauo com os
documentos que com este baixam, rubricados pelo director
geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação o Obras
Publicas, o projecto e orçamento das divisões internas, no deposito de carvão do porto cto Rio Grande, na importancia _de
312 :5ü8$ (tresentos e doze contos quinhentos e noventa e Oito
mil rMs), organizados pela Inspectoria Federal de .Portos. Hiós
e Canaes, em substituil;ão aos aprc~cntados pelo conlractante.
Rio de .Janeiro, 2 de setembro de 1ü?!l, 10't~ da
dcrwia c ::no da Republica.

Jnclepcn-

ARTHUR DA SILVA BERN,\RDES.

Francisco Sá.

OOCRETO N. 17. 027 -

DE

2

DE SETEMBRO DE. 1925

Appiova o projecto e o ·orçamento, na importanda de
1~~ :103$733, de um edifício destinado á parada «Amaral
Ribeiro». da linha dO Rio dos Sinos a Taquara, da IU!de
de Viação Fen·ea do Rio Grande do Sul.
O Presidente ·da Republica dos ERtados Unidos elo Brasil,
attondendo ao que solicit0u o E•st3do do Rio Grande do Sul,
arrondatario da Rêdc do Viação Ferrca Federal do referido
Estado, conforme contracto celebrado nos termos do decreto
n. 15.438, de 10 de abril de 192.2, p, de accôrqo com as informações prestadas pela. Insp.ectoria Federal das Estradag. em
officio n. 636/S, de 12 de agosto do corrente anno, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de conformidade com os documentos quo com este baixam, r·ubricados pelo dircctor geral
do Expediente da Secretaria de Viação e Obras Publicas, o
projPct.o c o respectivo orçamento, na importancia de
13:1 0:3*733 (f.rcsc contos cento c tres mil setecentos c tL·inLa e
f.r·cs r1;is), para a construcção do um cdificio destinado á parada «Amaral Riheiro», na linha dn Rio dos Sino~ n. Taquara.

ria nt~dc de Yiarão
do Sul.
·

Ji'Prl'C:l

Fe<lPral do Estado do

Hin

Grand(l

Art. 2. As d.esprza<:; dfcctuada-; at!S t, mnximo do orçamento ora approvado, serão. dep•Jis rle app.rovadas, em tomaria
de contas. regular, levadas a conta do capital da Rêde, nos
tf'rmos da loUra p, da clausu.Ia IV, do mencionado contr~cto.
0
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Art. 3. 0 Para a conclusão das obras fiea marcado o praz·d
de 4 (quatro) mezes. a contar da data em que o anendatario
rrceber notificacão do presente decreto.
Rio de Janeiro, 2 de setembro do Jf)'2G. 10-4" da Indcpcn··
àrncia c 37° da Hepublica.
Am'uun

DA SILVA BEnN,\HDES,

Francisco Sâ _

DECRETO N. 17.028 -

DE

2 DF. SETEMnno DE 1925

Su.pprim.c os projcctns de construcção de qualrn m·ma:.cn.~ no
cáes do p01·to de Recife, incluídos no nrçrmlf'11fo a que Sf~
··refere à decreto n. /1.. 806, de Jli de maio de 1!)21, e a1)prova, ern substituição, os projectos e ot•çamr·ntos para a,
com;trucção de dous arrnazens differnltes P dr· um f'di(icio destinado â adrninistraçiio das docas rlmJIIt'llr JMI'Io,
O .Presidente da Republica dos Estados Unid<ls do~ Brasil,
attendcndo ao que propoz o Estado do Pef'narnlmro. <~ontra
oiante da exploração do porto do R<~cifn, c tendo en1 visla a3
informações da Inspectoria Federal dn Portos, Rios c Canaes,
Pm officios ns. 3. 069 e 3 .161, de 17 de abril e de 23 de julho
do corrente anno; e afim de não ser excedida a importancia
,Jr 24.000 contos de réis. que a clausula 5a das annrxas ao
df•ernfo n. 14.531, de 10 de dezembro de 1920, cstahPlcec como
li rnitc maximo do dispendio com as obras complr•nwntarrs que
. o Govf'vno de Pernambuco sr compromel '''ti a I' X<'!' li I a1· e
cwdcar, no porto de Recife. df'crcfa:
Art. t.,o. Ficam supprimirlos. do acetmlo rnltt ri el:msula
5" do eonl ractn de fransfPrcneia. da r•xplrll'a6io do pol'to rio
Hflcifo ao Estado do Pernambuco, ::tpprovado JH'Io dr'r'l'<'lo numero 14.531, de 10 df' rlez0mbrn dl' Hl20, os proj,.elos dr• construcção dos armazcns A, B. C c D, orçados r•m dous mil n
trinta c dous contos de réis (2.032:000$000). ineluido~., no
orçamento a que SP. refere o deereto n. H. ROG, d1• Hi dl' maio
do 1921.
Art. 2.° Ficam approvados, nos tennns rlrssa rlausula
contractual :
1°, os projectos substitutivos dos armaz0ns A f' n r• os
J'CSpf'cfivos orçamentos, na importancia flp HPir•e<'nlos f' sPssent.a c oito contos seiscentos n oitenta f' ~wi~ ntil duzl'lllos c
vinte r sete réis (768 :G86if;227), para cada um. I'
2°, o projPcto e. o orçamPnlo. na impoJ•Ianci:l dP lt·r·s,•nlo'l
e novPnla c dons contos novr'tl'llfns P viniP ,. litl:li J'll Jtlil duzentos e qualorzf' réis (~l92 :92·1$211), JHlJ'n n enn-d.l'!ll'l.:üo do
um edifício destinado :í adminiHtração daR dnrn::; do !'l'fel'ido
porto, prd,iecl os e documentos quP Iodos com estr· JJ:'tix::un, ru--
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bricados pelo director g·eral de· Expediente da Secretaria de
Estado da Viação c Obras Publicas.
Hio do .Janeiro, 2 de setembro de 1925, 10·1° Lla lmlC'peutlencia c 37° Lla Hcpublica.

AB'rHuu o,\

SILYA B~<:HN.\HDI~S.

F1'a.nci:scv Sá.

DECHETO N. 17 .02U -

DE

:2

DE HETEl\lBI\11 llE

1V?G

AJJJ!.t'oi)U mntti{i,·w·(íe.~ no planu rlus oúras tJIIC •· 'J'!tt Stio l'tU!.lo

uwl PoiPC!' Compeny /A.milcd" pretende
no F.'stadv de São l)uulo para UJH'ovcilttmenlo rlc
{orça hydm11lica do 1·io Ticté e alauns de seus a{fluentr:s
e der:lal'<'t a w·acncia. da desap1'op1'iação dos fe1'1'C1WS c
'l'l'tWtn•au U!/hl
e:~x·cglm·

úcm{eitol'ios t'ti1i1Jl1'Cllemlidos nas respectivas ]llantas

O Presidente~ da Hepuhlica dos Estados Unidos do H1·a::;il,
atf.PJHiendo ao qtH' reqlllH'Pll "The São Paulo Tramway LiF-111.
and Pow<~l' Company Limil.••d'', concessionaria. nos lnr·mos do
dPcrelo n. tl.1H2. de :?3 de oul.ubro de 1~)()6, dos favut'«'S eonstantes do dccl'efo n. 5. {)46, de 22 de ag·osto de 1905, lHU'a o
aproveitamento de força hydraulica, e tendo em vista o elispo~to nu art. 1o e alinea 2" do art. 2° do citado decreto numero 5. 61!6, e ils informações prrsl a das pela hlSJlPctoria F•~
\lcral das Esl.adas. decreta:
Artigo 1." Ficam approvaclas, de accôrdo com as plantas e
memorial que com este baixam rubricados pelo din~cl.or geral
de ExpNlirnle da Sccrntaria dn E~tado dos Negocios da Viação
c Obras Publicas, n,g morli ficacões eonstanl cs do plano approvado pelo tlecrrl:o n. 1G. R44. de "27 de março do corrente
anno, para as obras a serem executadas no Estado de São
Paulo pela ':Tiw f-\;1o Paulo Tramway Light anel Powcr Company, Limiled", n relal ivas ao aprovc~itamento de força hy·flraulica do rio TiC'1!1 e alguns de seus afflunnlns.
Pm·agoraplw nr!ico. Na e:x!'ctH_;ãll das olwas comprehenditJa::; no plano or·a approvado. fica "Thc São Paulo Tmmway
J,igltf anel P0\\1'1' Cornpany, Lirnitcd", ~1hrig·ada a oh:;.;••t'\ilt' as
condit·ões P:"t.ipulada~ no paragTapho unieo do art. 1" du dt·erelo n. JG.HH .. t]p ?7 rk mar<_:o do rorrenle armo .
.Ar I igo ? . " ()s I Pl'l'<'llO~ P br'lll foi f orias eompr·PitPnd idos nas
plan I a~ ora n ppr·oyadas. l'icam desa)H'OI)I'i afiu:", na enn ronnidad(' do di~J)()sto nn al't. 1" tio decreto n. 5. G-íõ, dP 22 d•~
agostn dn HlOf>, P de aceônlo com o ar I . 590. § ?". n. 1H. do
Cmlig-o Civil, (' ar·l. W do rr>gulanwnfo apprnYado pelo dl~crr>l o n. ·L ~)5G. flp !) do sdf'mht·o dP 1003.
·
.\r·l igo :~." No:':i ff'rmos 0 })ara os fins do al'(. :?", ~ ::".
do r!Pcr·do n. 1.0?1, c!l~ :?ü de agosío do 1903, do al'l . .'ft do
dcer·pl o n. 'I. 05ô, de 9 de setembro elo mesmo annn. n do aecôrdu com as demais leis em vigor que regem o assmnrto,
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fica declarada a urgencia da ·desapropriação dos terrenos e
bemfeitorias a que se refere o art. 2° do presente decreto.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1925, :1.04° da Independencia e 37° da Republica ..
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N .. 17.030 -

DECRETO N. 17.031

NÃo

-DE

FOI PUBLICADO •.

2

DE SETEMBRO DE

1925

Crêa um Consulado Honorario em Concepcion, territorio de
Misione!', na RepuMica Argentina
O Presidente da Hcpublica dog Estados Unidos do Brasil:

Considerando necessaria a ex!stencia de um Consulado
Honorar10 em Ccncep0ion, terrücrio de Miswnes. na Repuhlica Argentina, e usando da autorização que a lei lhe concede,
decreta:
Artigo unico. Fica creado Utn Consulado Honorario em
Concepcion; revogadas as disposiçõt-s em contrraio.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 19.25, 104° da Independ•.;ncia e :no da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

José Felix Alves Pacheco.

DECHETO N. 17.032 --

J)g

9

DE SE'l'EMBHO J)g

1925

Dá instrucções pm·a a eleição de Deputados á Assembléa
Legislativa e de GovernadQ1' do Estado do Amazonas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o disposto no art. 48, n. 1, da Constituição
Federal e na conformidade do· art. 6°, paragrapbo unico, do
decreto n. 16.624, de 1 de outubro de 1924, resolve que na
eleição a realizar-se em 1 de novembro do corrente anno,
para Députados á Assembl·ea Legislativa e para o cargo de
Governadcr do Estado do Amazonas, se observem as instrucções IJUC a este acompanham, assignadas pelo ministro do
Estudo da Justiça e Negocios Interiores ..
Jlio de Janeiro, f> de setemlJI'O de 1925, 1fH" da lwle!Jüll.dcncía c 37° da 'Republica.
AR'l'HUR

DA

SILVA HEHNAHIJES.

Affonso. Pcnna

Junior~

351
Instrucções a

qu~ ~e

refe·re o decreto n. 1'7.032; de 9 de se-,
tembro de 1925
PARTE PRlMEIIU:A

DOS TRABALHOS PREPARATGHIOS

No dia 1 do mez de outubro de 1925, o 'presidente de cada
uma das intendencias municipaes e, na sua falta, o seu
substituto legal em exerci cio, .convidará por meio. de edita~s
(modelo n. 1), que serão aff1xados na porta da mtendencm
e publicados pela imprensa, onde houver, os membros da
respectiva intendencia e os seus. supple!l~cs a compare~erem
na sala das sessões da Intendencm Mumc1pal, para o fnn de
elegerem as mesas eleitoraes perante as quaes se hão de realizar no dia 1 do mez de novembro corrente as eleições para
Deputados á Assembléa Legi&lativa e para Governador do
Estado.
2

No dia designado para essa sessão, reunidos os intendentes que comparecerem· e no logar dos falto-sos os respectivos supplentes, conforme a ordem numerica de votação,
procedcr-se-ha á eleição das mesas eleitoraes, de accôrdo com
o numero de sccç6es em que houver sido divididQ o município.
3

Nos disLt•ictos de casamentos onde houver mais de cincoonta eleiLores haverá tambem uma mesa eleitoral designada pela Tntendencia Municipal, a qual funccionará na s-éd9
do respectivo juizado. Os eleitores dos districtos de casamento
cuüo numero fôr inferior a cincoenta votarão perante as
mesas que forem installadas nos districtos mais proximos.

Cada mesa compôr-se-ha de cinco membros! effectivos o
do~s ~upplentcs, eleitos ~entre os eleitores do município, por

mawrm de votos. Cada mtendente votará em quatro nomes
considerando-so presidente provisc·rio da mesa o que houver
obtido maior votação.
No c~s~ de -empate, decidirá o presidente da intcndencia
em ext'l'l'ICJO pelo voto de .qualidade.
5

Na tucsm!t SPssão em· •tuo forem eleitos os membros
das I.ncsas c)P.ll,or·acs e seus supvlonLcs, o presidente da Intendmwt.a l\I~I_llleJpal em. cxe~c!c~o fará a numeração das secçõ~s
em fine .for .neecssarw diVIdu· o município conforme o numero de elcitorcs 7 e indicará os edifícios publicos em que 8 ~
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deverá proceder ás eleições. Na falta de edifícios ~l!b~icog ou
em casos de necessidade poderão ser design~do~ cchfwws par-·
ticulares, que ficarão equiparados aos pl'Imetros durante o
processo eleitoral (modelo n. 2).
·
6

Em •·ada set·ção l'l••itcral não poderão votar mais de due cineoeuta eleitorf's. Haverá tantas secç.ões quantos
forem cs grupos de. duzentos e cincoenta eleitores; HÍ houver
sobra, formar-sc-ha uma nova secção.
zento~

7
A llltlll('Ta<;ão da~ sec~;õt•s e as defiignações · do·s Pdificio:;;
em qne deverão realizar-se as eleições não podem ser alteradas at,f; o dia· da f'lciçã.o, salvo quando os edifícios escolhidos, pot· for~;.a maior provada, não mais servirem ac- fim
vara que forcn1 destinados. ~este caso prncNIN·-se-ha a nova
designação, que se tornará publica por edital (modelo n. 3)
do presidente da intendencia em exercício, com antecedencia
de oito dias, pelo menos.

8

'femdnada a rlei~,;ão das mesas, f••iht a lltlllli'J'a.;ãn da~
:o-·eet:.ües c a 1ksignac.;ãu do:-; Pdificio::-;, a vr·c·sid<'IÜl" da lnLPntkncia <'m ~~xl'reieiü, em aclo continuo, vor meio 'lh' f'dHaes c
eart~1.8 orficiacs (modelos ns. 4 c 5), convocará o~ nv~mb1 PS
,.leHo.:; rai'U as mesas cldtorars das diffeTcnLcs o;;e<~ç0cs do
mnnicipiP a SI' reunirem nas suas respectivas scc1;õ"~ Jltl dia
designado 1H1l'a as elciçõc.,:;.
Na nw~ma occasião convidará lambem, por meio d;~ ('·d!taes (nwrlclo n. 6), os Pll'iforrs nara darr1m o seu votJ,, eletia• ando o dia, logal' c hor:t das eleições, bem como o IIUml~f'!l
o:1e nomes mn que púdc velar casda eleitor.
Esses edilaes serão aEixados na porta do edifício da Intendencia ·e publicados pela imprensa, onde houver.

9
lnfendcncia em exeJ'(HCHl mandará lavrar·
oJ·dinnrias da Inf.cJHIPJIJeia 11ma acta cir\ rnodPlo 11. '7, 1k lllflo o qun :-;,~ houver pas-

'Ü presi,d·,~nle da
sf•(·~:õf's

no livro das

cumlsl,arwna:la

tSac!o

11a I'('IJJJiãn,

rrl'I'IWionartdo nf'lla os nonws do~

n1esarios

eleitos ~~on1 " nww·r·o tfp \Idos dn cada. nnt. Esta nela ,.;,>,rá asHiAnada pt•los ífll" lomat'Uill IHU'lt• na eleição e pelos df~itutcs
JII'I'SI'IIIt•s, lfll•r'

11

fiiiÍZI'I'I'lll.

111
O fiJ't''iÍd••lll•• da llllr•lldt•Jwia 1'111 t!XI'I'!'JI'IO l'ar(t r'lll ol'l'i 1·io
(ltiiH!r•l'! 11. ~!. 1'~1111 ." IIJaXII/la ltJ'I'Vi'd:Ud,•, rl:'qllisitãn an jni·.-:
,, .. d11·r~Jio da Prrllu~JJ·a \'ar·a. 11a (,apitai. ,. ao:-; juiv•:-: d 1 ~ diI'PJio. ·~ .Jlrr!paradot'l~l'i 11as rrmrarca~ e {(•rmr~:.-:. t'P:-:pee' i, J!!~"~l'".
da CIJ}Jia t;•!ral 1_• autr_•riliea d,, ali,-famr:.>n'l_) •'!•,;' .. : ~1 :.
- -
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Na falta de aulorid'adc a quem comvclir mandar ctxlrahir
a cópia ~~o alistamento, caberá ao escrivão fornecei-a, sulJ a·s
penas da lei.
H

De posse dessa c1ípia o presidente da Intendeneia f'm t'X~'J'
cicio organizará as listas dos eleitol"es, em urdem alphahellca
e segundo a d·ivisão em SE~cções as rcmetterá ao presidente
provisorio de eada uma das mesas, o que devení fazer até oito
dias antes da eleição, dando disso sciencia aos outros mesarios.
_\. remessa •tJ:as J'efer'idas cópias será feita solJ registro,
pelo Gondo, ou por qualquc1r ampregado do In lendencia,
cumprindo aqu<'lle a quem for· f<>il a o enr t'cga accusar u recebimento.

!2
Na falta de remessa ftO '})residente provisorio da nwsa 1dia
lista de clcitor~s que o presidente da Jntendencia em exer·C·icio
deve organizar ou na falta de communicação aos mesarios de
ter sido feita a dita remessa, poderá .q.ualquer dos. mesarios
rr.qui~iral-a dn srcJ'etario da Infendcncia. o qual, sob pena de
re·sponsahilidadf',

~ai if~far:í

imnwdiatanwntP a l'rquisição.

13
Quando o prcsidrnLc 1da Intcndeneia rm exercH~HJ não
1wuvcr at~ cinco dias antes da eleição affixado ou publicado
os editaes contendo a divisão e numeração das .secçõrs, a ~de
signação dos Pdificios P o convifP aog eleilnri'S para tomarem
part.C" nas dPiç6f'~, tpoderú fazel-o qualquer dos cidadãos eleitos pa!'a compor as mrsas eleil.oracs, Jc):evendo o Nlital que para
rai fim for a f fixado, prova lccf'r sohrr qualquer onr ro que posr f'T'ionnrnf ~ appal'fl(:fl.

PARTE · SEOUNDA
DA. ELEIÇÃO

14
Os membros das mesas deifomes, eonvócados pelos presidentes das In f rndrncias, na fórum anteriormente menciollada (modelo n. 8)., reunir-se-hão no dia da eleiçã.o, ás nove
lloras da man:llã. no log·ar designado. e elegerão por maioria
de voto~. seu president·c dpfinitivo. Este presidente designará
dnnl.re os membros 'rresente1S um para servir de s·ecretario e
outro para fazer a chamaria dos eleitores~ Pnoarr<'gando-~o o
preskl·rn(c de receber as Cf'dulas e examinar os títulos lavrando o SI'Cl't~lario imm.eôiatamentc a respectiva, acta (modPio n. fi) t'lll I 1\Tn Jli'OlH'Io, aberto., numerado rubricado e enee.J'J'ado pPio ~nt~t·dario ge1·al tio Estado.
'
LC'is de 19:!5- Vol. li
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15
O loga:r onde funccionar a mesa eleitoral dever;i ser separado por· uma divisão do reC'into destinado á reunião dos eleitores, ma8 ao alca11cc da vista destes, de modo que possam fisealizar os trabalhos. Nesse logar, que será occupado unicamente }lclos memhros das Irtesas c pelos fiscaes dos candidatos, haverá uma urna fechada á chave, emquanto durar a eleição, mas qne, antes da chamada dos eleitores, deverá ser
aberta c mostra:da ao eleitorado, para verificar que se acha
vasia.
No comparlinwnto em que estiver installada a mesa eleitoral só poderão entrar os eleitores á medida quo forem ·sendo
chamados para votar.
16

Haverá eleição desde que compareçam t.res membros dos
quo devem compor a mesa, um dos quaes deve ser o presidente provisorio antpr·iormente cl<'ito. Si até a oceasião de proceder-se á apuração não tiYerem comparecido os dous mesarios faltosos, o presidente rJa mesa convidará os seus suppleutcs 'fiara prcenche.rem as vàgas e, na falta de~tes, elei~to
res presentes para completar o numero legal.
17
Si at1í as dez horas da manhã não for possível formar-se a
mesa eleitoral, os eleitores della votarão na secção mais proxima, sendo os ~cus votos tomados em separado, do quo se fará
menção na acLa.
18

Installada a mesa, o que se deverá verificar aw as dez horas da manhã, come..; ará a chamada dos eleitores, pela ordem·
em que estiverem os seus nomes na respectiva cópia do alistamento.

19
.Si o presidente da mesa ou qualquer dos mesarios presentes não houver recebido 1a cópia do alistamento, far-se-ha a
chamada dos eleitores por qualquer cópia antheJlLica que fôr
apresentada e. na falta della, se procederá ·assim mesmo á eleição, admittindo a mesa· que votem todos os eleitores da secção
que se apresenlarcm munidos de seus respectivos títulos.
20

,O clrifor log-·o que for chamado cxhibir{t o sru titulo para
se.r oxaminatfo. Ji~m seguida entregará as cedulas f.anJbcm ao
presidente da mesa para este. verificar si estão devidamonto
fechadas; no caso contrario, mandarú ello que o eJPitor cumpra essa formalidade, sem o que não consentirá que as ccdulas
sejam introduzidas na urna. Feito isso, o eleitor assignará o
seu nome. no livro proprio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo Secretario Geral do Estado.

21
E' vedada a assignatura por outrem do nome do eleitor
no livro acima referido, devendo ser eonside.rado ausente o
eleitor que hão puder assignar.

22
O voto do eleitor será. escripto em ce.dula collocada em
envolucro fechado e sem diRtinctivo algum, podendo ser impressa e devendo trazer a indicacão da eleição de que se tratar. O envolucro contendo a cedula do eleitor deverá ser rotulado com a designação do cargo a que se destina o voto.

23
O eleitor de qualquer muuíCJpiO poderá votar no Jogar
em qne se enc·ontrar no momento da eleição, uma vez que,
e:xhibinrto carteira de identificação, não tenha a mesa duvtdlls
sobre o seu titulo, de.vendo o seu voto ser tomado em separado
e declarando-se na acta o nome do município a que o eJeitm.~
pertencer.

Não é permittido á mesa e.leitoral impedir que qualquer
eleitor vote, nem tomar em separado o seu v·oto, salvo si o titulo por elle exhibido foi impugnado no momento da votação
por alguem que houver apresentado segunda via dõ mesmo. No
caso de impugnação do titulo, serão tomados em separado os
votos do impugnante e do impugnado, e ficarão os titulos de
ambos em poder do presidente da mesa, para os fins legaes ·;
25
Será tambem tomado em separado o voto do eleitor dado

a candidáto cujo nome esteja alterado por troca, augmento ou

suppressão.

-

~8

Haverá uma só chamada das eleitores. O eleitor que comparecer depois de te.rminada a chamada votará com a simples
exhibição de seu titulo, desde que compareça á secção até ás
2 horas da tarde . .Si, porém, até esse momento, não estiver terminada a chamada, ou estiverem ainda votando eleit.ores retardatarios, o presidente fará que envie.m á mesa seus títulos 'OS
eleitores presentes que ainda o não tenhaqt feito e declarará
que., desde aquella hora, só serão admittidos
votar os que
hajam confiado á niesa 03 seus títulos.

Concluída a chamada, serão esses eleitores admittidos a
votar, devendo ser chamados nominalmente pelos seus .títulos
em pode.r da mesa e por intermedio do mesario designado.

~C'mS

DO PODER EXECUTIVO

28
Terminada definitivamente a votação de todos os eleitores,
da mesa fará o secretario lavrar um te.rmo (model·o n. 10) em seguida á assigna.tura do ultimo eléitor, no qual
será declarado o numero dos que compare,ceram á eleição e
dos que deixaram de votar.

o presidente

DA APURAÇÃO

29
Abcrl a a lll'lla pí~lo presiden tP. retirará elle as ce.dulas.
contando-as l' :-:cparan,lo-as Plll 1luuc;; maços. um com as cedulas para Governador do Estado " outro com as cedulas para
Deputados. Fe.lto isso. o prPsidente annunciará quantas cedulas fora111 rcc1•bidas para Governador e quantas para Deputados. Em sngtlida o tlll':,nw prPsidentc designará. dons mesarios para esCJ'tttinad·ores ,. dous para fazerem a apuração; um
dos mesarios desiguaclus !Htnt cscrutinador, collocado á direita
do presidenk, l irará do nm1;o respectivo a cedula para Governador do Estado P depois Lk, abril-a passal-a-ha ao lH'Csidente.
que, por sua YPZ, a Pnlr1~gará ao ottlr·o esct·utinador, collocado
á sua csqlwr1la. para J,~l-a 1'11\ ynz alta; os mesarios incumbidos dà apuração csereverã·o um uma lista os nomes dos cidadãos votados para GovPI'nador e u numero de yotos por algarismos snccessivos da nmnera.ção natural, de modo que o ul.timo numero deanf e de. cada nome mostre a totalidade dos votos de cada um. Esta operação, á medida que fôr sendo feita,
devem ser repetida em voz alta.
30

Terminada a apuração dos votos para Governador, passar-se-ha á apuraçao dos votos para deputados, procedendose da mesma maneira.
31
Serão apurados os votos dados ao candidato com o nome
com que se houver apresentado ou com o que for notoriamente conhecido.
32
Não será apurada a cedula:
quando eont1ver repetição do rttesmo llOHJC on nom1
riscado e subslituidb on não por outro;
b) f1Uando_ se- encontrar ma~s de Ull)a Cl'dnl-'d. clentl'o dP.
um mesmo involucro, quer estoJam CHCrlptas em papel sepa.:.
rado, qttc>t' nu mesrnu enveloppe.
a)

33
Si as ccdulas lJ:ll'a Go\·er·nador do :r3stado cnntivf'I'Prn mais
de 11111 nome, deverão ~wr apuradas, sô se eonl.,~lnplandn, porém, ua apurat;ão, .o pt·inwiro nome na ordem em que estiv~J
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collocado na cedula; iguaÍmente, quando as cedulas para
Deputados contiverem mais de vinte nomes, serão ellas apurada;-;, ~{) si' ronh•mplando, porém. na apuração os vinte primeil·os nomee na or·dem em qUt~ estiverem collocados nas
dula:-:~.

34
Concluida a apuração das cedulas e dos votos recebidos, o
f;Peretario organizará um edital assignado pela lllP~a (nwdc!.u
n. 1] ) no qual serão mencionados os nomes dos candidatos
votados ,.. o numero dos votos obtidos por cada um. uevendü
nsiP Priilal SPI' aHixadn immPdiatanwntc na porta do Nlifieio
om que ::;e realizar a ele i cão. Em seguida sei' á la\Tada a act a,
de aecürdo com o modelo n. 12, e que deverá contér: a) o
dia e hora em que começou a eleição; b) o I)Umero de eleiton~s quo compareceram á mesma e dos
qLw deixaram dt)
rolll parecer; c) o numero das cedulas recebidas; d) o numero
das enrlnlas apuradas em separado, com declara~~ão dos moI i vos, nvn~ionando-se os nornes dos candiLial os votados e do~
deilures que vota1·am com essas cedulas; e) um resumo do;;
i.rahallws da apuração, mencionando-se as rcclamaçõt..·~ c protestos apresentados pela mesa, fiscaes c eleitores qu1~ o quizcr·Prn; /') OS llOinCS dOS ffieSarÍOS e fiSCaCS que não assignal'Uill a u~l.a, com a declaração dos motivos e, finalmente, todas
as demais occorrencias que se derem durante u processo d11
eleição.
35
Concluída a acta, será lida pelo secretario da mesa, a
qual poderá acceitar e mandar: mencionar na mesma acta as
reclamações que porventura sejam feitas nessa occasião. A
acta será transcripta no livro de notas do tabellião publi~o.
official do :registro ou escrivão designado pelo juiz de direito
da primeira vara, na capital, e pelos juizes de direito e preparadores .. nas comarcas e termos, respectivamente. ·onde se
proceder á eleição. Essa designação será feita cinco dias ante~
dn clri.;,fio.
36
Havendo falta de tabelliães, officiaes do registro ou escrivãrs, 011 si tacs · scrvcmtuarios não con1par·ncerem no
dia da eleição, quer por não ter havido ·a designação,
quer por ~e acharem impedidos. .}l:>derá ser designado
vara transcripção da acta. qualquer cidadão nou1eatlo ad-hoc
pelo presidente da mesa. Essa transcripção deve ser feita em
livro proprio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo
Secretario Geral do Estado; na falta deste livro, deverá sel"
feita a transcripção em livro especial, aberto, numerado, ru- ·
bricado (' Pnecnado pelo presidente 011 por· qualquer membro
da mesa, qne elle designar.

37
SPr·ú <~xtralt ida lJP]o secl'etario da mesa uma tôpHt da
acla para sf'l' r·t•ml'ftida ao lntP1'\'f'llfnr ft~dnmL dnvPnrln e'isa
cópia· ser assignada pelos membros da mesa c concertada pelo
tabellião ou escrivão designado para fazer a transcripção da
acta ou pelo escrivão ad-hoc nmneado para o mesmo firr.,
conformo o nnmero antecedente.

Á.C'IQS DO PoDER BXICU'l'M)

38
Os livros do processo eleitoral, bem como os protestos e
quaesquer outros documentos, serão enviados pelos presideníes das mesas ao interventor federal e deverão ser devolvidos
ás Intendencias Municipaes depois do processo da apuração
e reconhecimento.
·
39
O presidente, de accôrdo com os mesarios, p6de resolver
as questões que apparecerem durante o processo eleitoral e a
elle compete regular a policia do interior do edifício onde se
estiver realizando a eleição, fazendo retirar os ·que perturbarem a ordem e prendendo os que commetterem crime, do
que se lavrará auto que, com o ôelinquente, deverá ser ro...:
mettido á autoridade competente.

40

A elei<;ão

e a apnraçüo não podem ser int.rrrompidas.

41
Concluidos os trabalhos eleitoraes, as cedulas serão quei-madas publica o immcdiatamentc. A cópia da acta da eleiçfi,J
e os livros que se_rviram na mesma .eleição serão remettidos
em acto continuo ao interventor federal, salvo se os trabalho5
eleitoraes se prolongarem até a noite, caso em que a remessa
se fará no dia seguinte.
'42

As Jntendencias Municipaes são obrigadas a fazer as despezas eom as eleições·. Caso não tenham recurso para isso, solicitarão verba ao INTERVENTOR FBDERAI....
DA .JUNTA APURADOfiA

43
A Junta Apuradora das eleições, que ser:l constitulda do
Interventor federal. eomo presidente, do desembargador procurador geral do Estado c do juiz substituto federal, reunirse-Ita no dia 1 de dezembro, em um dos salões do Palacio da
Ju8t.iça do Est,ado, onde procederá á apuracão final das elciç'Ões do Governador c de Deputados, expedindo, aos eleitores,
os respectivos diplomas.
DA FIRCALIZAÇÃO

4ft

~erante a mesa reunida poderá cada cancÜdato apresén~ar
um fiscal, que deverá ser eleitor no Estado. A apresentação
se f_ará por officio dirigido ao .presidente da mesa, devendo
as f 1rmas estar reconhecidas por official de f(\ publica.
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45
Esses fiscacs serão apre.sent.ados na occasmo de se instailar a mesa de cada secção ou em qualquer phase do processo
eleitoral; terão assento na mesa, assignarão as actas, mas não
terão voto deliberativo; e si por qualquer circumBtancia não
quizerem assignat• us actas, isso não será motivo parà ntumllação da eleição.

46
O fiscal votará na seeção em que esl.ivcr exercendo as
suas func,.:õcs, cmQora seja eleitor de outro municir>io ou secção eleitoral; mas para isso deverá exhibir seu titulo dt'l
eleitor, que será datado c rubricado abreviadamentc pelo presidente da mcsr..

47
E' gar:m11rlo ao fiscal e al:l candidato o direito de offcrccer
protesto cscrip! o contra o processo eloiloral, devendo tal protesto ser mencionado resumidamente na acta e enviado, em
priginal, depois de rubricado pelos mcsarios, ao INTEfi.VENTOn.
FEDEHAL, juntamenl c com o livro das uctas e corn o contraprotesto da mesa, rle qualquer outro fiscal ou de qualquer
mesario.

O prcF~itlcnte c o~ mrsurios são obrigados
dos fiseaPs q1.tc o solicil c holPtim assignado
f cndo os nomes dos cirlariãos votados. com o
de cada mn, o qual sPr·:'t Jcif o corno o mnrlPio
nominação cl1~ UOLETI M ELgl'l'Plt.\L.

a dar a qualquer
pela mesa, connumero de votos
n. 1 L eom a de-

DO nECONHEOIMENTO DE PODEnES

49
No dia 10 do dezembro os diplomados, sob a prosiclcncia r'fo
m'ais vrlhn, que oscollwrá liyrcmcnto dous secrctarios. reunirse-hão ao mdo-rlia, no edifício da Assrmbl1~a Lrg·islaf iva rlo
Estado, c dar·ão inicio ao processo do rcconltcr.imenfo do ]lOderes, ohscrYai1do-st'. ho que fôr appliéavcl, o rlislwsf o na lcgislacão Pstadual em vigor. J~lcitas a mPsa c demais eommis~ões permanentes, iniciar:l a Assembléa immcdiafamentc,
o reconhecimento de poderes do Governador do Estrtdo.
Rio de Janeiro, om
do
,de 1925
MODELO N.

1

Éfll'r.\L l>E f:;)~VOCA(:ÃO DE INTENDENTES E SUPPLENTES PAnA
F.LEIÇ;\0 DAS l\TER.\S ELEITOil,\ES

F. d1~ fal, prcsidPJllc Pm P~u·rrir,io dn TniPilllf'JWin 1\Tnn!r ipal, na l'tínna da li' i, Pie. :
Jj3rn eump1·inwnto ao rlisposlo no art. 15, da lei n. 1.1f.í7,
de 12 de maio do 1922, eonvida pelo presente edilal a todos os
intendentes c sons supplentes a comparecerem em f ai dia, na
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salà das sessões da Intendencia Mimicipal, para o fim de se
elegerem as mesas eleitoraes perante ~s quaes tem de se realizar no dia ....... do mez de ......... do corrente anno, as
eleiç,ões para Governador c'lo ERtado P para J)pputado~ :'t Assembléa .Legislativa.
Seja este edital affixado na porta da Intendeneia 1\Jnnicipal, para qUf~ chegue ao conhecimrnf o dP todos.

Data ............. · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Assignatura . . ............. : .......... -· .... · .... · · •

MODELO tN.

2

ELIITAL DR DIVISÃO F. NUl\lEMQÃO DAS SECÇÕES ELEITORAES E DESIGNA!()Ão DE EDIFICIOS

F. de taJ, Presidente 0111 exercício da Intcndrncia 1\lunidpal, na fórma da lei, etc·:
Faz saber que em sessão da Intendencia Municipal. realizada no dia . . . . do mez de . . . . . . . . . . . . do corrente anno,
foi feita a divisão e numeração da-s seccões eleitoraes deste
municipio e a designação dos edifícios para sua séde, do seguinte modo: Ficou dividido o município en: duas secções,
com a denominaçãJ de primeira e segunda, e foram designadQS para séde das mesmas secções os edifícios publicos taes
e taes, re.spectivam€rite, situados em taes logares.
Beja affixado na porta da Intendencia Municipal.

Data ............................ _................ .
AssigJ.?atura
MODELO N. 3
EDITAL ESPECIAL DE DESIGNAQÁO DE EDIFICIO

F. de ta.I, Presidente em exercício da Intendencia Municipal, na. fôl'ma da lei, etc.:
· Usa:ndo da aHr:buição que lhe é conferida pelo § 4° do
artigo 13 da lei n. 1.157, de 12 de maio de 1922. resolve designar o edifício tat para que nelle se reuna a secção eleitoral qnr dPvia l'(lalizar-sP no edifício tal, para issn designado
pela Intnndcncia Municipal, (iJn sua sessão o~ tal dia, e que,
por moi ivo de fm·(:a maior pi'Ovada, nãn mais póde ser utilizado par~ aquellc fim.
E, para que P-hrg-111' ao eonhecimrnf o d1• Iodos. manda Cfllf\
f;r a!'fixi' est.• cdila: na poria da Inlrndnneia Municipal.
Dat.a ' . . . . . . . . . . . . . . . . · ......... · · · .. ., .. · · .... ,....•_

Assigna.tura •

-~-

.. · •.•........•.........

···c·~·

... .- .....
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·MODELO N. 4
EDI'T'.\L DI•; GONVOC:\!~:.,\o DE MEEt\RinS

F. de hd, Presidrnte .rm exrrcicio da In f nndPneia Mnni~
cipal, na. fórma da lei, etc·:
Cumprindo o d1~posto no § 4" do artigo 15 da lei 11· 1.157.
de 'l2 de maio de 1H22, convoc:!. por este edital og mesarios
hoje eleitos para an mesas Pleitora.f's rlas ~eC!}Õ3s desfp município a .-;c reunirem nas- suas rl~spect.ivas secções ús !} (nove)
horas da manhã, no dia tal, quo foi designado para as eleições do Governador do Estado e de Deputado.c; ii .:\ssembléa
Legislativa, afim de qur se constitúa defin it ivanwnt P a lllP.sa
que deve presidir ás rderidas f'lcições.
Estes mcs:;.rios s~o Of; SC'guinlrs s(\nhorcs: Para a tn sPr(:ão, F.F.F.F.; pura a 2a secç-ão, F.F.F.F. c F.
Affixr-sc o presente edital na porta da· IntendPncia Municipal pa1·a quP chrgmJ ao ronltPeinv·nto de I ndos os in tf•rpssados.

Data . . .............. · ...... :. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
As·sig-nnf.nra .
........ , .......... '"."' .............. .
"'

1\TODELO N. r;
COMMUNIC.Nç,.~o D:& EJJEIÇÃO DB MESARlO~

Illmo. Sr. F. . .................................... .
Communico-vo'3 que fostes eleito mesario da Secçã.o Eleitoral numero ....... em tal logar, para as eleições a que se
vae proceder no dia tal, de tal mez, pa:ra Governador rln Estado e Deputados r Assembléa Legislativa.
Convido-vos, pois, a comparecer no re:f.rrido dia, ás 9 hoT'as da manhã, para constituição definitiva da ml:'s ~leitoral.
Saudações.
Data ...............•...............................
F'. de tal

...................... •,• .............. .

h·~·sidenLF

em exercício dtt Intenflencia Municip31.
MODELO N, G

EDITAL DE CONYOCAÇ.\11 DE ELE!'I'OHE'S

, F. de tal, presidente em cxereicio da Intendeneia Municipal. na fórma da lei, etc. :
Hcalizando-se no dia ...... do nwz de ........... do corJ•ente am1o, ús . . . . . . hol'as, nest0 lagar, as elcicões para Governador do iEstado e deputa·dos a Assembléa Legislativa con.vido todos os eleitores deste município a comparecerem r{o dia,
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Jogar e hora acima referidos para dar o seu voto, declarando
que cada eleitor s6 p6de votar em um nome para Governado~
do ®stado e em vinte nomes para deputados.
Affixe-so cs!.c na porta. da Intendenci,a !l\funicipal.
Data . • •
Assignatura

• • • •, ..... ' ••••••• ' •••• •t•.• • • • • • • • • • • • • ,

MODELO N .. 7
ACTA DA ELEIÇÃO DI<! MEEÚIUOS

Aos ...... dias do mez, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . dá anno de
mil novecentos c vinte P dnco. nr.iolta cidade ou villa de ...... .
. . . . . . . . séde do munieipir: do mesmo nome. na sala das sessões da Intcndcncia Munir-ipnl. r,rcsentcs os intcnrtcntes F. F ..
e F. c os supplcntes F. F. F. para o fim rtc elegerem as
mesas eleitoracs. pcrantt• as quaes têm de se realizar as clei<:ões para Governador do Estado e deputados á Assembléa Le:::;islatiYa, marcadas para Cl dia ........ do mez de ........... .
rlo corrente anno, proccdet!-SC {t referida eleição na fórma da
lei, votando cada um em quatro nomes, t.cnrfo sido eleit.os mesarios os 8eguintes scnhorr>s: da 1o scct.:ão, F. com tanto~ votos;
F .. com tànt.os; F .. com tantos; F .. com tantos; c F., com
fanfM, e inJpplent0s os spg-uintcs: F .. rr:m tant.os votos; e F.,
Cflm fant.os. Da· 2n srcçflo, foram eleitos nirs:trios os seguintes
senhorr,s: F., com tanto~ vnlns; i', .. cnm tnnt.os; F., com tantos; P., com lantos. e F .. com tantos;~ snpplrntns os scguintefl senhores: I~,., eom tantos votos, e F., com tantos.
(E assim por deant.r, conforme o numero rtc secções eleitornes que houver) .
Trndo sido mais votados para membros da primeira e da
sognnrla secções rlcitoraes os senhores F. Ji'., rm;pedivarnente, são elJes comddet"J.rlos presidentes }JrO\'isorios de suas
mesas eleitoraes.
(Si houver empat.c entre os nomes mats votados para mesarios, o presidpntc decidirá pelo voto ele rrnalidnde.)
Conclnicla c apurada esta eleição, na fórma acima, passou
o prcsirlenf.o da IIif.r•ndcnt~ia Municipal a divirlir c numerar as
sec.ções eleitoraes do municinio·, conforme o numero total dos
eleitores do mesmo, tendo feito a rfivisão (l.ffi •••••• secções,
para sôdes das quaes indic-ou @R cdificios puhlir-ns taPs c f.ae.s,
~H nados em tal parte.
(Na falta de edificins puhl irr1_s, pndrriin sPr rlPsig-n<Hlm;
edificio,;:; particulares).
'
Em Regnida mandou o presidente lavrar cdif aes e cartas
officiaes convocando os membros eleitos para as mesas eleitoracs das duas secções elo municipío a se reunirem nas suas
rrspeetivas 8rc~;õrs. no dia. lmmr c_, hora dr~ignados para a~
(·lcir;õr~. mnnrfando fnmhPn1 nffixar cditars onnvidando os ~lei
:orf's do municipio para rlarPm o sr.·u voto, com declaração do
c!in. Jogar " h 1)I':t das cleiçõc~ o rlo nunwro dn Ilnmf's rm qn~
}Hídc "\·ofar eada f.'lpifor 11~ra Gnvcrnador dn E~tado ~ para
drpntados :í. Assrmbléa J.(·~islafiva. os rrnars crlif.ac" par·a ~:c
rem affixndos J!a port.a da Tntendcncia Municipal.
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Nada mais havendo a tratar-se lavrou-se. esta acta, por
mim secretario da Intendencia Municipal c pelos inf.endentcs
presentes e supplentes assignada.
Scguem.:.se a~ assign:tturas ........................... .
• • • • • • • •

~

• • • • • • •

• • • • " • • • 1• • • • • • • •
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MODELO N. 8
Exmo. 8r. jniz rlr rhrcito (ou prrpamrlor):
O ahaixo assignaclo, tyresideTlte da Intendencia Municipal,
em exercieio, requisita de V. Ex. cópia geral e authcntica do
alistamento ele.itoral deste município, pará effeito das eleições do Governador do Estado e deputados á Asscmbléa Legislativa, mareadas para o dia ........ do mez de ............. .
do corrente anno.
1

Cordiaes saudações.
Dnln . . .
A~signaf.urn

.

.iuíz, no 1ogar, a c<ípia do alistamento dcrequisitada ao Pscrivão, que 6 obrigado a fornece la.)

(Si não houver

vcr:'i.

St't'

MODELO N. 9
ACTA DA JNST:\LLAÇÃO DA J\TF.SA

Aos ................ dias do mcz de ...................... de
mil novecentos c vinte e cinco, ás nove horas da manhã, no
edificio tal. designado pelo presidente ém exercício desta Intcndcncin Municipal de ......................... para séde da
............ secção eleitoral, ahi presentes ns mesarios F. F.
F. F. e F., runidos sob a presidencia de F., pl'esidente provisorio da mesa eleitoral, procedeu-se á eleição do presidente
rlefinit.ivo da allurlirla mesa, sendo eleito F. por tantos votos.
Em seguida á clciçãn. F., assumindo a prcsidencia definitiva
da mesa <'lcilornl, dPsig·nou doutro os rncsarios prescnt.rs a F.
para ~rrvir de scerctnrio, a F. para fa.zPr n chamada rlos eleitores. ficando o prcsidenfc da mesa eom a incumbencia rlc recehcr as ccdula~ c examinar os Utülos dos eleitores. Constituída, assim, definitivamente e installada a mesa eleitoral desta
secção. foi pelo secretario infra-assignado lavrada itnmcdiatmncnfc a prrsenf.c aeta de installa'ção no livro proprio, aborto.
1ll1mPradn, rnhrirarln e PllCPrrado pelo scerf'tario grrul flo F.~
tado.
· Scr;nlr'm-sc a"{ as~ignafm·as rlns mc~arios:
F. -- Presidente.
F. - Secretario.
Jl', -- Mesario.
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P. I~,. -

1\fesario .'
Mosario.
(Desta acta serão extrahirlas fres corHas para se1·em rP.mettidas uma á AssembiÃa Legislativa, outra ao. interventor
federal e uma terceira pa1·a n prPsidenfP dn Junta Apuradora.)
MODELO N. 1 O
TERMO DR ENf:EHHAMF.N'rO

Aos ................ dias elo mez d(' ...................... de

mil novecentos e vinte n rinrn, nn município dP .............. ·:
no edifício f ai, séde da ............ srcção ('l<'ifm·al, cslando de-

finitivanwnto Lerminafla a voLa~.;ãn de lodos o.s ('ll'itori'R que
compareceram a esta Plcição para governadm· do Estado P deputados á Assrmbléa LPgislaf iva. mandou o pr,•s id0nte da mesa
rleitoral que ~m seguida ú assignalnra do ui I imn f'lf'if.or· fosso
lavrado por mim, srcrPtario da di fa mesa. inrr·ü-assignado, o
prrsenf.e f(•rmo de rncenamcnto, crn que sP dí'elara IJUP comparnceram a esta .......... s<'cr;ão tantos ,,J,,ifor'·~;. \"f)faram
tantos (' deixaram d(' votar tantos. dns qnn 1'nnsf:1m rla lista
d ~~ ch amada .
Eu, P., S('Cl'E'tario da mrsa clr.itoral. o n':Wt'f'\ i P assigno
rmn o:-; dPnta is nwsarin~.
F. -Presidente.
F. - Secretario.
F. - Mesario.
F . - Mesario.
F. - Mesario.
F. - Fiscal (si houver).
MODELO

~.

1.1

EDITAL DO RESULTADO DA ELETQ.\0

F., presidenffl rJa mesa clc>itnral da .......... srr.rfio flrsto
mnnicipin d(' ................ ·~· .. ctr.
··
.Faz saber aos quo f'Stfl rdilal virflm qun na rlfli1~iin hoje
rrahzada J1('sfa secção para govr.rnador do Estado f' dl'putados
:í. Assembléa Legislativa ohti..-rranJ votos os sPgninfi'S ridadãus:
Para governado!'

F .................................. fanto·s vof.os
F .................................. tanto-s vnfos
Para dcput arJos
F .................................. tant o·s vof ns
F .................................. tanf.o·s vof.os
F .................................. fanto·.'l votos
F .... .' ............................. I anl ns vntns
(As~inr pnl' d!'afllf', lllt'llt'iotl:llldn-.w lndn,, :1s t·anditlafos
vnrados.)
Dnf.a ...............................•
.J.? •••••••••••••••••••••••••••••••••••• prf'sidr•nl f'.
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':i' •••••••••••••••••••••••••••••••••••• secretario .
.i', .........................•....•..... rnesario.
li' .................................... n1esario.
1•, •••••.••....••.•....••..•.•••.•••.•. 1nesario.

MODELO N, 12
ACTA DA ELEIÇÃO

Aos tantos dias do mez de ................. uo anno de
mil novecentos c vinte e cinco, nesta. . . . . . . . . . . . . . Secção
do município de ..................... , Estado do Amazonas,
ás nove horns, presente o presidente definitivo da Mesa Rlcitoral F ..................... de tal e oe mais mc~arios F., F'.
e F., tomaram todos assento á mesa. O recinto onde estava
a mesma mesa achava-se devidamente separado por um gradil do resto da sala ctn eleiçã.o, de modo que era facil a fiscalização dos trahalhos. O presidente amnmcion que ~e ia
procedel' ú clrição para non~rnador d.o Estado ,. vam Deputados á Assemhléa Legislativa c que ia ser fcila a chamada
dos eleitores, na ordem em que estavam os seus nomes na
lit:ta parcial foJ•nceida. Foi mostrado ao eleitorado que a
urna se achava Yasia, sendo em seguida fechada :'~ chave,
dando o mcsm'io F., designado prévinrnente, comc<;o á chamada dos eleitores. Exhihindo seu titulo á proporção que
era chamado, cada eleitor apresentava duas\ ccdulas encerradas em involucros fechados c rotulados com a dc~ig'Tiilção:
Para Govermulot do Estado I' para Deputados á Assr"mblc;a
Legislativa, separadamente, assignando e numerando ~~m Ol'dem o respectivo livro de presença, àe modo qnc a cada linha correspnnd(•ss•~ um s(, nome, vo1 nndo em ;;cgu irln. Compareceram n v oi at·am tantos el<.'itores, drixando rio votar tantos. dos que co11:-dnsam da lista parcial 1lc eltnmadn. Ü011clu.ida a chamnda c em seguili~t ú ultima assignaLl.lrfl, foram
admi I tidos a assignar ,, vol.n 1' o~ qtl!' compari'('.{'I'I'Ill di']Wis.
rnas antc.s d!' set· la\Tndo o IPl'lllil -rlp enrPr't'UllH'nlo.
Votaram ignalmcnle, apresentando o:,; S(m:-; litulM, o~
mcsarios F. F. F. F. c F. c os pscacs F. c F. (si hnuv~r,,
que eram eldtnres de outras secções do municitüo d~ ...... .
. . . . . . . . . . Terminada a votação, la\Toii-sc apú:' a ultima
assiguaLura no livro ele presença o termo de eneerrnmcnto,
com a dcclal'nção do numero de eleitores que comparccerarn,
dos que votaram c dos que deixaram de votar. O lermo de
<'ncel'l'amcnlo foi assignarlo pelos mesarios e fiseans (~i ltouYCl') . Em S(•guida o presidenf.c annunciou a apm·aç;úo da cleirão, abriu a Hl'll:t, rdirando, conl ando (' nnJJll:t(::mdo a~ Cl'(illlas. srpat·ndamcule. conforme O:"; rotulo~.;. depois d•~ yr~rifical' que
et·arn l~lll nunwro ig·ual ao das assigna!turas no l'rspoctivo
liYro, dando começo ú npuração rla eleição eom ng pr(~scri
Jl~~·õ"~; da ]Pi !'l<dttoral n111 vigor. Furam conlada~ pal'a GoVf'rnadoJ' do E:.; lado t an la:.; eNlulas. qu P. apm·ada-:. dt't·an 1 o
segnin1 ~' resultado: para GovPrnador elo Estado, F.. I aul·os
Yofos; F., I nn los Ynlos. Foram contadas f anbs cedulas vara
Dcpnlados á .\ssemhl!~a Lngislativa, qnc, apurada~. dm·am o
Fegui:d'~ l'csulLallo: vara Deputados: F., tnnlo~ votos; F'.,
tantos ,·o to~, ele. Concluída a apuração o lH'csidcnlc annun...
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eiou, na ordem~ os nomes dos votados e o numero de voto8
de cada um, organizando-se neste sentido um edital que foi
immediatamente affixado á porta do edificio, sendo fornecidos aos fiscaes (si houver e pedirem) boletins contendo os
nomes dos votados e o numero dos votos obtidos por cada um.
Mandou o presidente, em seguida, lavrar a presente acta
pelo mesario-secretario, o que foi regularmente feito, serri
que nenhuma reclamac}ão ou protesto fosse presente (ou
tendo sido presente, á Mesa pelo mesario ou fiscal F. um
protesto que, rubricado pela Mesa eleitoral, vae com ·o contra-prote~to (si houver) e nos termos da lei eleitoral -app0-nso á cópia authcntica remetLida ao IN1'ERVENTOit l<'.EDEHAI...
•rcrminada a acta, foi devidamente transcripta no livro do
notas do tabcllião F·. de tal (ou escrivão ad-hoc F., em livro especial), sendo finalmente lida ,pelo secretario e depois
assignada pelos mesarios e fiscaes (si houver), devendo extrahir-se uma cópia authentica que, conferida e concertada
pelo referido tabellião F. (ou escrivão .ad-hoc F.),. vac ser
enviada ao INTERVENTOR FEDEHAL, nos termos legaes. Queimadas as Q~dulas em publico e immediatamente após a apuração, o presidente declarou encerrada a 1 sessão, do que para
constar foi por mim, F., secretario, lavrada esta acta.
IF. . ............. _.............. , 'Presidente.
F. . ........................... , Secretario.
F. . .............~........·...... ; Mesario.
·F. • ............••.............. , Mesario.
1F. . ........... ·~· ............ , Mesario.
F. . ............_............. , Fiscal (si houver) ..
Rio de Janeii:o, em

l.>~ChETO N. 11. 033 -

de

de 1925

DE 9 DE SETEl\1 nno DE

192!1

App1·ova os O:r'çamentos, nas importancias de $ 100.000; reis
5 :537.$·600,

QU1'0,

e. 25 :944$~0, papel, para a importaçãO,

de quatro locomotwas, desttnadas ds linhas em construcção, da r~de federal, arrendada á Companhia Ji'c1'rOt'iaria
E'stc Brasileiro.

O Presidente da HcpulJJic~ dos Estados Unidos do Bra~il.
attendendo. rm parto, ao que requereu a Companhia Fe,·roviaria E'ste Brasileiro, arrC;ndatur-ia da rêdo federal fcrroYiaria dos Estados da Bahia ·c Sergipe e do norte de !\'finas
Geracs. e t('ndo em vista as informações prestadas pela In"p~-
ctoria Federal dns Estradas, decreta:
;\rt. 1.° Fica approv:1do. do :::.ccôrdo com · o disposto no
~ 'L da elausula q_(} do contraelo autorizado pelo decreto numcl'o H. 06R, do 19 do fevereiro de 1920. r na conformidnde
dos documentos que com rstc baixam rubricado.'; velo d iroctor
geral de Expediente da· S('crclar;a rfc Es!arlo dos Ncgocios da
Viação e Ohra.s Publicas, o orçamento, na importancia de
$ 100. 000 ( ceiTl mil dollars, ouro americano). organizado pela
Inspectoria Federal das Estradas em substituição ao apresen0

•
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tado pela Companhia Fcrrovjaria E'stc Brasileiro, para a importa..:ão de 4 (quatro) locomotivas, sendo 2 (duas) do typo
<<'l'cn \Vhecb e duas do typo «Gonsolidation~, rlestinadns :.\s
linha::: em construc~;:ão da rêdo ferroviaria federal, arrendada
áquella companhia.
1Para:_.!,Tapho unico. As dospezas corr. a acquiskúo e imporfacão des~as locomotivas serão computadas á vista das facturas, comprtcnterncntf! visatias, das fabricas fornecedoras, como
cstahclrcc o § 4" dá citada clausula 46 do corttracto l:lm vigor.
não podendo, comtudo, exceder. em caso algum,. o orçamento
m·a appr·ovarlo, e serão convertida~ em morna nacional na confor'mitladC' uo di~rosto do mpsmo pamn-raphn, dcVPllflo o respectivo pag-amenlo St'l' fnito intcgraJmrntn em moeda corrente
nacional. do acrõrdo eom o disposto no § 2°, alínea z,, da clausula 52 do contracto.
Art. 2.0 Para os cffCI~os de pagamento serão accrcscidos
ás rlrspezas do que trata o art.. 1°, as dospczas complementares
Jclati\as a direitos aduaneiros. tuxas do porto da Bahia, capatazias, csi imadas em ti: 537$600 (einco , cintos quinhentos e
trinta c sete rrJJl o seiscentos réis) ouro, c 25 :9Vl$ROO (vinte
r eineo contos novecentos c quarenta c quatro mil c oitocentos
réis), papel. conforme o orçamento que com este baixa rubricado pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado
dos Negocios da Viação e Obras Publicas.
fiio de Janeiro, 9 de setembro de 1925, 10.1° da Independcm·ia e 37° da Republica.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

F1·ancisco Sd.

lJEGRETO N. 17. 034 -

DE

9 DE SETEMn'no DE

t \125

Approva as alterações dos estatutos da Contpanhia de Seguros
«Minerva'>, desta Capital, c a sua nova denom.inar:lío parll
-Companhia de Seguros «Guanabara'>.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do llràsil,
attendcndo ao que requereu a Companhia de Seguros Terrestres c Marítimos «Minerva'>, eom siédc nesta Capit.al, e autorizada a funccionar pela carta pate.ntc ll. 20, de, 10 de agosto
de 190:3. resolve approvar as alterações fcit.n.s em seus estatutos pela assembléa geral extraordinaria realizada a 8 de julho
de. 1925 c bem assim approvar a sua nova denominação para
- Companhia de Seguros «Guanabara», mediante as seguintes
clausulas:

I
A Colllpanhia dn f-iegnros «Ciuanah:tl'a>> fllltet~ional':í. stt,jnil.a
intcgnt.lmenlc :ís l1~is c regularn1~11Los ern vigm: ~~ qw.•, vil)t't~lll

a ser adoptados sobre ·o objecto de suas operações, respondendo
por todos os actos e pela liquidação de todas as responsabilidades assumidas, sob a denominação da Companhia de Srguros
~errestrcs e Marítimos «Minerva'>.
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II

As altoracões feitas nos estatutos e adoptaüas pela asse.mbléa geral extraordinaria real izatla a ·8' de julho de 1925.
constanLes da respectiva acta que a este acompanha, ficam approvadas com a seguinte modificação:
O art. 8° snrá assim redigido: «Os dividendos não
reclamados, no praz.o de cinco annos, prescrevem em
favor do fundo de reserva da companhia, salvo reclamação justificada do accionista'>.

IH
A Companhia de Seg1a·us "GuanalJara», para poder operar
na carteira de accidenles no trabalho, deverá satisfazer as exigencias ue flllP I r atam os decretos 13.198. de 1.'! de março de
1019 c 16.0:?7, de :30 de abril de 1923.

Hio de Janeiro, 0 de selt'mbro de 1925, 101'' da Independencia e 37° da Republ ica.
ARTHUR DA SILVA BERNAHDES,

Annibal F1·ei1'e da Fonseca.

DECRgT() N. 17. 035- DE g

DE SETEMBHO DE

1925

,tntm·i:.t.t. u emisst1o de apol.ices tla divida 1múlica da Uhiãu,

para pc1'{azcr a imporlrmcia de 1.500:000$, pam emp1•eslimo ri Csina Q1teiro:. .Junior Limitada, nos tm·mos do
dr•r.ri'{o n. J2.!i1'i, dr~ :w dr março dr .f918.
O Pt·(•:-;itlente da Hepu!Jlica dos Estado~· Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto ll(J"art. 1° do decreto n. 15.G,J.8,
de 30 de agosto de 1922, que .autoriza o emprestimo de
1. 500:000$ á L . na Queiroz Junior Limitada,· amortizavel em
10; pl'esl.a(,.'õcs annii<H'S iguaes. nos termos estabelecidos pelo
ueerelo 11. 12.HH, dP ao de março de 1918, resolve autorizar
a emissão du tantas apolices da divida publica, nu pol'lador,
do valm· nominal du 1:000$ cada uma c juros de 5 7o ao
anno, quanl as Jteenssar·ias pa1·a perfazer a supracitada :-;untnm
de 1. 300:000$; n 1 \·ogada:-' ns disposi!,.'Õcs em coninario.

llio de .Jaw~iro, U de sclcli11Jl'u de 1925, 10·1° da lrulependcucia c 37" da RepulJlica.
~\H'l'llUH IJ.\ SJL\'.\ BEHN.\IWEtl •

. \u11iúal Pl'ciJ·e rla Fou8cca.
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DECRETO N. t 1. 036 -

DE

n

DE sETEMBRo DE 1n25

Approva o regulamento para os exercicir,s e o combate da
cavallaria, quarta pa1'te

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil, usando da attribuição que lhe confere o art.. 48, n. 1,
da Constituição, resolve approvar o regulamento que com
este baixa, assignadn pelo marechal Fernando Setembrino de
Carvalho, Ministro de Estado da Guer.ra, para os exercícios
e o combate da cavallaria, quarta parte (emprego da eavallaria).
Rio de Janeiro, ~J de setcmbrt• de 19~5, 104° da Independencia e 37., da Republica.
ARTHUR DA SILVA BgRNARDES.

Fernando Seternbrino de Cm·valho.

lH0CltETO N. 1'1. 037 -

DE 0> DE SETEMBHO DE

Hl25

A.b1·e ao Ministeriu da Guerra u credito especial de ()2:-WO$,
para pauarnento a en{er·m.eü·os do Hospital Central dn
Exercito de d'i{{e1·ença de vencimentos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. '!. 921,
de 29 de janeiro de 1925, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma -das disposições em vigor, resolve abrir ao Ministe,rio
da Guerra o credito especial de 62: -WO$, vara occorrer ao pagamento. nos annos de 1923 e 192ti, de differença de vencimentos que compete aos enfermeiros do Hospital Central do
Exercito, llomeauos, em vista do decreto n. 8.6'!7, de 31 de
r.o.arço de 1911, decorrente da sua equiparação aos sub-officiaes da Armada.
Hio d'C Janeiro, 9 de setembro de fi9125, 101° ua Jndcpendcncia e 37° da llcpublica.
An'I"Hl'H lJ.\. SILVA BEHNARDJ<~3.

Fernando Setembrino d.e Carvalho.

D.ECH.ETO N. 17. 038 -

DE 1o DE SE'l'EMBRO DE 192!1

L1P1H'ova alteraçõés feitas nos estatuto.ç; da Companh·ia Mineira
de. Lacticinios

O Presidente da Itepubliea dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que, devidamente representada, requereu a
Companhia Mineira de Lacticinios. autorizada à funecionat·,
T,niR dn 1925- Vo1. TI

24
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pelo docrolo n. 14. 350, de O de setembro do 1920, com os
estatutos que apresentou c cuja reforma foi approvada pelo
de n. 16.383, de 20 de fevereiro de 1924, decreta:
Artigo. unico. Ficam approvadas as alterações feitas nos
e&t.atutos da Companhia Mineira de Lacticinios, de aecõrdo com
a resolução votada pela assembléa geral extraordinaria dos
respectivos acciohislas a 15 de julho de !925, obrigada, porém,
.a mesma companhia a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legi8lação em vigor.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1925, 104° da Indcpendeneia o 37° da Hcpublicn.
ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

jJiauel Calmon dtt Pin e Almeida.

DECRETO N. 17. 03!) -

DR

1o DE

SETEMBRO DE

1925

Apprvva aUeraç()es feitas nos estatutos da Companhia Brasileira de Lacticinios
O Presidente da Uepublica dos Estados Unidos dO Brasil,
atlende.ndo ao ·que, devidamente representada, requeren a
Companhia Brasileira de Lacticinios, cuja organização, segundo os nstatutos apresentados. foi autorizada pelo decreto
n. 432, de 29 de maio de H3!30, tendo sido as alterações approvadas pe.los de ns .. 497, do H de junho de 1890, 1.070, de 5
de outubro de 1892. 2 .157, de 4 de novembro dn, 1895, c 3. 762,
de 10 de setf)mbro de 1900, n cuja reforma estatntaria, c-om a
adopção, pela rPqncrenl t>, de sua ael.ual denominação, foi approvada pelo uf'crcto n. 6.717, de 12 de dezembro de 1907,
sendo as novas modificações snccessivamentc approvadas peJos d1~ ns. 7.7G'l, dn. 23~ do dezcmbr·o do 1009, 10.918, do 27 <.le
maio de HH 1, e 1~. 59:!, de 8 do agosto de 1917, dccrel.a:
.
Artigo nnico. Fican1 approvadas as alferaç.ões feitas nos
cstatnlos da Compailhia Brasileira <.lo Lacticinios do accôrdo
com a resolução votarla pe,la assembléa g·eral extra-ordinaria
dos respectivos accionistas a 4 de maio do 1918 c, bem assim,
a reforma dos mesmos estatutos ador>tada pela assembléa ger·al oxtraordinaria realizada a ·:?O de março de. 1925, obrigada,
J)orém, a referida companhia a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.

Rio de .Janeiro, J O do setembro de H).?3, 1101. da lilllcpenueneia c 3 i o da Rcpublica.
0

AHTIIUlt DA SIJA.\. llEHN.\HUEtl.

Miaucl Calmon du Pin c A.l1ndda.
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DECHETfO N. 17.040

-DE

10 DE SETEMBRO DE 1925

Conced~ tí Socúité Géné'f'ale pour le Commm·ce de P'l_"oduits
Jnduslriels autorizaçíio para [unccion~r na Republtca

O Prcsidenlc tia Repufílica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo a9 que requereu a Sociét~ 1Générale pour le· Commercc de Prod'uits Industriels, com sédc em Luxemburgo, capital do Grão Ducado do m.esmo nome, e devidamente repre~cntada, decreta:
Artigo unicc E' concedida :.í. Société Généralc pour .le
Commerce de Produits ,Industriels autorização para funooiO.na r na Republica com os cst,atutos qu~ ap.re.sentou e !D~diante
as clausulas que este acompanham, ass1gnadas pelo mtmstro ~e
Estado dos N egocios da Agricultura, Industria e Commercw,
ficando a mesma socied::tde obrigad:a a cumprir as formalidades exigidas pela legislaç:ão em vigor.
'Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1925, 101° da Independenciu c 37° da Republica.
· ARTHUR DA SILVA BERNARDES.1

Miguel Calmon du Pin e

Al~ida.

Clausulas que acompanham o decréto n. i7 .040; desta data
I

A ~uei(~té Gónérafc pou::.· le Uommercc de Produifs Ind:us·tricls é obrigada a tér um representante geral no Brasil,
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 socicnade.

II

'fados os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdiccão
de seus tribunacs jucli.ciarios ou ad·ministra~tivos, sem que em
tempo algum, possa a referida sociedade r01clamar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á c:xecLH;ão da:s obras ou serviços a que cllcs se referem.
I li
.A soeiedadc fiea obrigatla a exllibir, no prazo de sessenta
dias, contados da data da publicação das pr-esentes clausulas
o documento comprobativo de se ac·har realizado o capital dc.s~
tinado ús suas operações na Rcpublica ..
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.IV
Fica dependente de autorização do Gove1rno qual9uer altetação que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
·Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na Republica si infringi.r esta clausula.4

v
Ji'ica entendido que a autorização é dada sem pre.iu!zo do
princi•pio de acbar-se a sociedade sujeita ás disposições de di;_•eitu que regem as sociedades anonymas.

VI
A infraeção de qualquer das clausulas para a qual não
comminada pena especial Herá punida com a multa rte
um conto de .réis \.1 : 0(}0$) a cinco contos de réis ( 5 :000$) e,
no caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
e~tcja

Rio de Janeiro, 10 de setembro dé 1925.- Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

DEOitETO N. 17 .()!41 -

DE

16

DE SETEMBRO DE

1925

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de 76:435$200
para pagamento a funccionarios do Collegio Militar do
Bio de Janeiro da percentagem concedida pela lei numero 3.990, de 2 de janeiro de l920
O Presidente da :Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o decreto legislativo n. 4.910 A, de 10 de
janeiro ultimo c emvido o Tribunal de Contas, na forma das
disposições em vigor, resolve abrir, pelo Ministerio da
Guerra, o credito especial de setenta e seis contos quatrocentos e trinta c cinco mil duzentos réis (76: 435$200), par~
pagamento a fnnceionarios do Collcgio Militar do Rio de Janeiro, que recebem vencimentos menores de nove contos rte
réis (9 :000$), annualmcnte, da percentagem concedida pela
lei n. 3 ..990, de ? de janeiro de 1920, correspondente a esse
anno e ao de 1921.

_
Rio de .Janeiro, 16 de setembro de 19~5 104° da Indenendencia c 37° da Republica.
'
ARTHUR DA SILVA BERNATIDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.
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DEOHETO N. ·17.01•2-

DE

16

DE SETEMBRO DE

1925

Dá regulamento ao Serviço Florestal do Brasil
O Presidente da Republica dos E.stados Unidos do Brasil,
usando da .autorização constante do art. 1o do deereto numP.ro 4 .!121, de 28 de dezembro de ,1,921, ®·c.rc.ta:
Art. 1.° Fica approvado o regulamento .d~ Serviço iFl<?-restal do Brasil, que vae assignado pelo ,m1mstro da Agri ...
cultnra. Industria e Commercio.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro 16 de setembro de IH25, IO'•o da Infle..
pendencia e 37° da' Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Alme·ida.

Regulamento a que se refere o decreto n. 17. 042, desta data
CAPITULO I
DOS FINS DO SERVIÇO

Art. '1.0 O Serviço Florestal do Brasil, creado pelo decreto·
legislativo n. 4. 421, de 28 de dezembro de 1921, t.Prú sua séde
no Districto Federal.
Art. 2.0 Ao Serviço Florestal do Brasil incumbi':
a)' promover e auxiliar a conservação, crracão f' guarda,
das florestas protectoras;
.b) systematizar e propagar os conhecimentos relativos á
silvicultura, mediante demonstrações praticas em hcrtos florestaes, convenientemente situados. c em outras sP.ct:õf's technicas comprehendidas no presente regulamento:
c) executar, a titulo de expcriencia e demonstração, em
florestas préviamente escolhidas, a exploração racional. organizando planas para esse serviço systcmatico, quando o requererem os respectivos proprietarios,. bem como propôr as
medidas mais urgentes e opportnnas ao melhor aproveitamento dos productos das mattas e á cultnra das esscneia~ florestaes que forneçam materias primas ás industrias;
d) realizar experiencias attinentes á mecanica da madeira, methodos de conservação, tratamento e utilizacão,
berg C<?mo de. seus deriv.ados •. tendo-se em vista a sua applicaçao mdustrml e as ex1gencms do sen cammercio ·
.e) org:anizar a estatisti~a. florestal. em collabo'raç.ão com
a D1rectorra IGeral de Estatistwa, e com este fim :
. . 1°, representar em ~appas a distribuição e as caracterishcas das florestas existentes. indicando-lhes a applicação
e as modificações que forem soffrendo ·
2", registar a quanf.idadP, •qualidade· e nf ilizar·ão dP madeir~s extrah!das das florestas. e, ·quanto possível, a respectiva capaCidade de producção;

3'14
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f) cooperar com ·a Directoria do Patrimonio Nacional no
tombamento das florestas da União e na descripção das que
exigirem a interferencia do Governo para o seu melhor aproveitamento;
.
g)' determinar, depois de completos. os reconhecunentos,
as regiões em que devam ser estabelecidas as reservas florestaes;
·
õ
h) estudar e propô r ao Governo as melhores s1tuaç es
para o estabelecimento de parques nacionaes e do florestas
typicas das diversas regiões do paiz;
iJ pôr em pratica e fazer cumprir todas as medidas de
proteccao e do policia florestal, decretada~ dn accõrdo com este
r0,gulamento;
jj ,..livulgar em publicações, ou por qua.esquer outros
meios, idéas e trabalhos de utilidade, referentes ás floresta~,
principalmente sob o aspecto economico.
Art. 3. Para os effeitos deste regulamento, serão con~i
derad&.::; florestas não só as áreas actualmente cobertas de vegetação de alto e médio porte, como lambem as que, emhora privadas dessa vegetação, possam ser aproveitadas pelo
Serviço Florestal do Brasil em bom da salubridade e augmento
da riqueza publica.
0

CAPITULO Il
DA DIREOÇÃO DO SERVIÇO

Art. 4.o O Serviço Florestal do Brasil terá o seguinte pessoal: um <1irector geral, um assistente., um botanico. um inspector geral, um secretario, um escri{Jtnrario, dons· dactylographos, um conservador do museu, um porteiro-continuo c
dous serventes.
§ 1.0 Além do pessoal constante deste. artigo, serão admittidos guardas florestaes. capatazes, feitores e trabalhadores. de
accôrdo com as nrce~sidnd0s do serviço e os recursos orçamentarios.
§ 2. 0 O director do Serviço será tambem directO'r elo Horto
Florestal situado no District.<'J Federal.
§ 3. iNos Estados em que não houver accôrdo com o Governo Federal !para a execução do Serviço, ficará o mesmo a
cargo das Inspevtorias Agricolas, salvo quando existir dotaç.ão
orçamentaria especialmente destinada a esse fim.
Art. 5. 0 Os trabalhos referentes á botanica systematica,
physiologia e biologia vegetaes, impresrindiveis ao regular
funccinnamento do Servic·o. serão rea1izados pela actual secção
de botanica c physiülogia do Jardim Botanico .
. Art. 6. Serão confiados ao Instituto Biologico de Defesa
AgriCola os assumptos referente~ á prophylaxia c tratamento
das doenças c pragas das e~sencias florestacs c ao Mnscn Naci-onal os que se relacionem com a zoologia florestal.
Art. 7. 0 As pcsquizas, experimentos· c trabalhos attinentes á physica, chimica c mecanica da madeira serão commettidos ao Instituto de Chimica, podendo ser contractado::;
para. ~sse fim um ou mais technicos, segllndo as cxigcncias do
sernço c os recursos orçamentarios.
Art .. 8. As !na terias technicas do domínio da geol·ogia e
hrdrologm f1~~m·ao a cargo do Scrvi<~o Geologico o MineralogJCo do Brasil, serrdo c·onfiada ao Serviço de TnspPcção e Fo0

0

0

•

AC'roS DO PODER EXECUTIVO

375

menta Agrícolas a collecta de dados o informações referentes
ás diversas zonas florestaes do paiz, como o concurso da Directoria de Meteor-ologia .
. Art. 9.° Compete ao diroctor geral, além dos deveres e
aUribuições a qne. se referem os §§ 1'', /1°, 5°, 8°, 9°, fl, 13, 14,
15 1.6, 1 '7. 18, 4n, 20. 21, 22, 23, 26, 28 o 29 do art. 27 do regulat'nenl o approvado pelo decreto n. 11. lt:1ü, de 13 do janeiro
de 1915 :·
a) elaborar noticias, instrucções e memorias, rrlat.ivas ao
Sorvi·ço Floee.stal;
b) l'oprcsentar os poderes pnblieoR em ussnmpto;.; aUinentes no Serviço o mnnl et· l'nlnçõeR corn aR repartições eongPncro.s ostrangoiras;
c) organizar c submctter á approvacão do ministr-o, annualmenl e, os programmas de trabalhos das dependencias do
Serviço, distribuindo a cada llll1 dos funccionarios technicos
a parte que lhe couber, tendo em vista as respe.ctivas
funcçõcs;
·
d) collaborar com o director geral de Estatística para a
execução da alinca e do art. 2o;
e) propôr ao ministro as medidas nece.ssarias ao bom andamento dos trabalhos e indica•r ao Governo as florestas protectoras que devam ser adquiridas para o Serviço;
f) promover., por todos os meios ao seu alcance, a fie\
execução das disposições constantes deste regulamento e do
decreto n.
.121, de 28 de dezembro de 1921;
a) apresentar ao ministr-o, annualmente, circnmstanciado
relatorio de l.ndos os t.rnhalho~ roalir,ado~ na sédo <lo Serviço
c suas rkpendencias.
Art. 10. Ao assisLonlo compete a11xilia.r o dircctor em
todos os trabalhos tochnicos, snbstituirttlo-o nos seus impedi~
mentos c faltas.
Art. 11. Ao hotanico compete collectar especimes florestae.s indígenas, fazer as respectivas determinações systema..
ticas, organizar o herbario do Serviço e seguir as instru~õe~
do director em relação a outras in·cumboncias que lhe possam
~.c r confiadas.
Art. 12. Ao inspector geral cabe visitar as regiões do
paiz que possam se.r aproveitadas de accôrdo com as disposi ...
ções deste regulamento; inspeccionar os hortos florestaes,
parques, fl.orestas e outras dependencias do Serviço, apresentando de cada inspeocão circumstanciado relatorio.
Art. 13. Ao secretario incumbe abrir c encerrar diaria ...
monto o ponto dos fnnecionarios, organir.ar as folhas de pagarnento c I rt· a SPH cargo todo n f>Xpedicnt.c do Serviço.

'L

A 1'1. I L Ao Psr•t•ipii!I'UI'in ealH~ ft·nwt' t'lll dia n p,.;ct·iptn-

rar:fío do Scn·ieo o anxili:11· o sccwetario f'rn tndos os trabalho~
du Hl.la r~rllllpPIPlll'ia.
Arl. 1!'5. ,Aos dacl,ylop-rapho~ c·ornpdo PXf'ellfat· ~~s srrvi(~Os
de rlael.vlograph.ia fllll' lhPs for~'lll distril111idos ll"lo r!iJ'f'Ctor
c pPlo :-;r·<·.r·eLano.
.
Arl. 1G. An I'Onscrvadot' do mnsrn incnrnbe a .c;uarrla rin
todns a;-; P~'ta~~ dr~ Muscll Flnrr~...;lal e do rP-spp_divn hel'hario,
hem como !! ardHvn d~s pap(\'i~ dn Sor·viço.
A~L:. 1'. Ao .Portetro-contmuo compete abrir c fechar a
rPpartir.ao, cxpPdrr a correspondcncia, te.r a seu cargo o ma-
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terial do expediente e attender áo chamado dos funccionarios
em objecto de serviço, sendo auxiliado pe.los serventes, que
ficarão sob a sua in.mediata direccão.
CAPITULO III
DAR FLORESTAS PROTECTORAS

Art. 18. Serão consideradas florestas protectoras, para
os effeitos deste regulamento, as que se destinem a=
a) manter o equilíbrio das aguas
correntes naturaes,
rios, lagos, cachoeiras e 1quaesquer cursos de agua que se
prestem á irrigação de terra-: agrícolas ou pastoris, bem com~~
a ontras applicações nteis;
b) impedir a formação de enxurradas ou erosões nas
montanhas que envolverem valles habitaveis ou cultivaveis;
c) auxiliar a defesa das fronteiras do modo julgado
mais conveniente pelas autoridades militares;
d) concorrer para a salubridade publica, pelo saneamento
e purificação da atmosphera;
1
e) proteger os sitios de belleza natural e dar asylo á
fauna indígena.
Art.. 19. A formação, guarda e regeneração das florestas
protectoras, que reunirem os requisitos de ·que cogita o presente regulamento. ficam a cargo do Serviço Florestal do Brasil, que lhes dará o tratamento cultural mais adequado, de
accôrdo com a e necessidades de cada uma dellas.
Paragraphr.> unieo. S6mente em caso de grande vantagem
para a riqu8za ryuhlir.a :::Prá permittido, a juizo do Governo
e mediante licitação, o aproveitamento economico rle productos desRas florestas, mas sempre com a obrigação de replan.
tio.
Art. 20. O serviço promoverá gradualmente a discriminação e demarcação das flprestas do domínio patrimonial da
União. segundo as leis e processos vigentes para as terras
federaes, abrindo em cada região do paiz inqueritos minuciosos para inventariar as florestas que devam ser consideradas pi'Otec.toras, de accôrdo com este regulamentá.
Art. 2J. Os territorios do domínio patrimonial da União,
cobertos de florestas ou adequados á cultura silvícola, inclusive os terrenos de montanha e os que possam influir na formação de florestas protectoras, serão, com todos os seus accessorio~. consjderados inalienaveis e de servidão e utilidade
publica, passando, nesse cara-cter, á administração do Minist.erio da Agricultura. Indhstria e Commercio, por intermedio
do Serviço Florestal do Brasil, em collaboração com o Mini~terio da Guerra, quando se tratar de fortificações, gnard~
e vigilancia militar das fronteiras.
Art. 22. Quando os Estado~. municípios, associações ou
part.icnlarPs_ requererem quo as floresta~ d0 sna pr.opriedade
sejam consideradas prot.ectoras, o GovPrno FedPral mandará
esl11cfal-as pelo Serviço FlorPsf.al f', no caso df' lhf';:; recrmlw-·
CPI'

aquPlla qnalirladP, so innunhir·ú dt> :mxilinr. q1tantn JHJS-·

si\ Pl, a sua gnarda P con~f'rvação.
Art. 23. Reconhecirla como prot.ectora a flore~ ta, ficarA
dia '3ujeita ás medidas dt:> regeneração, conservação e policia,
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attinentes aú regimen fl.orestal, e não poderão mais os seus
propriet ar ios utiliza l-a ~em prévia antorizaç.ão do Governo.,
Art. 24. Nas florestas protectoras, não serão permittidos, sem licença do Governo, cortes ou extracções de madeir{i,
excavações de materiaes nem tão pouco introducç.ão de gado.
considerando-se qual·quer infracçãn neste sentido como delict.o
·florestal.
Art. 25. O Governo promoverá junto aos Governos locae~
a concessão de favores cspeciaes aos proprietar!os çie flore~
t.as protcctoras particulares, como compensacao as restricçõcs que lhes impõe o pres·ente regulamento. . .
.
Art. 26. As florestas protectoras do dommw da Un1ão
só poderão ser exploradas de accôrdo com o disposto no paragrapho uni co do art. 1~ de~te r~gulamento, deve.ndo ser ~t
tendidas, nessa exploraçao, nao so a parte economiCa propnamente ·dita, como a defesa c prot.ecção das paizagens u das
bellezas naturaes.
·
Art. 27. Só serão permittidas a caça e a pesca nas florestas protêctoras e nas reservas florestaes da União com li..
cença do Governo e nos termos do regulamento especial· que
opportunamente fôr expedido.
CAPITULO IV
DOS HORTOS FLORESTAES

Art. 28. Os hortos florestac.s serão destinados a:
a) formação em sepárado de parques florestaes (arbp""
retum) com essencias florestaes predominantes na flora indígena local e essencias florestaes indígenas de zonas differentes (ensaios de acclimação) ;
b) acclimação de esp~cies florestaes exoticas;
. c) fundação de bosques de! essencias ind,ig;enas 'locaes e
de outras zonas do paiz (~ilvicultura comparada);
d) cultura de espec.ie-s indígenas destinadas á arborização
publica:
e) distribuição de mudas e sementes de especies florestaes, depois dos necessarios ensaios de germinação e cultura.
acompanhadas de in11'p·res.-:og ou noticias eXJplicat.iv.as qtie ha~
bilit.em os lavradores a organizar sementeiras f3 viveiros;
·
f) instrucção elementar de silvicultura para o preparo
de -silvicuLtura e guardas florestaes, de accôrdo com o programma organizado pelo director do serviço;
a) propagação entre os particulares de informes referentes á pratica da silvicultura, regime florestal, espccies de
·
maior valor e sua cultura economica.
Paragrapho uni co. As essencias florestaes utilizadas no
arboretum devem revestir a sua fórma especifica silvestre
mdo para isso consideradas de per si como arvores isoladas'
e destinam-se á producção de sementes para o forneciment~
grat.uito aos lavradores.
Art: ~9: A inst.allação dos quatro primeiros hortos florestaes ser:.•. f~tta O:f!l zonas que attendam, tanto quanto possivel,
á COlllll081Çau typiC,a das grandes florestas indígenas, sendo opportunamente augmentado o numero delle~ de modo que exista
em cada Estado, pelo menos, um horto florestal, com escola
;:

1
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annexa, dando-se preferencia aos Estados que contribuirem
para essa creação com as necessarias úreas ou qualquer outro
auxilio.
Art. 30. Junto aos hortos serão creadas escolas theorico ..
praticas do sivilculttJra não .sô para a divulgação das nações
clomentares mais necessarias, como para a formação de urn
corpo de operr.rios florestaes, os quaes terão preferencia no
preenchimento de cargos compatíveis com a sua aptidão, taes
como capatazes, guardas florestaes, etc.
Páragrapho unico. Na séde de cada horto florestal h a..
verá um apiario de meliponidas indígenas~ necf!ssarias á fe ..
cundação floral.
Art. 31. Para a direcção dos hortos florestaes o Governo
eBcolhorá especialistas nacionaes ou estrangeiros, entre os
engenheiros-silvicultores, engenheiros-agronomos ou agronmnof; de reconhecida competencia.
Art. 32. O fornecimento de mudas far-se-ba mediante
pagamento de uma contribuição fixada pelo ministro da Agri~Jultura em tahellas amplamente divulgadas. Essa contribuição,
var1avel conforme a quantida,de de mudas solicitadas, será bastantE: modica para não deixar de estimular a iniciativa privada e poderá ser dispensada quando se tratar de fornecimentos a camaras municipaes ou associações de utilidade publica.
Art. 33. Aos particulares, cujas mattas estejam sujeitas
ao regime florestal, os hortos poderão ceder temporariamente
p€8Boal habilitado para a installação de viveiros, pr-ep&ro de
terras, formação de mattas1 etc., correndo, porém, por sua
conta os respectivos salarios e despesas.
Art. 34. Os hortos serão dotados de um museu florestal,
eom mostruarios de cssencias indigenas da flora local e das
mais notaveis especies de outras zonas do psiz e exoticas.
Art. 3G. Os hortos organizarãi, periodicamente, oollecções complet!\s de specimens lias ossencias indígenas da regi~o em que se acharem localizados, para serem enviadas á
séde do Serviço, onde serão foitos ensaios de resistencia de
madeira, ·estudo de suas propriedades, etc· Os resultados dessas pesquizas serão oommunicados . .aos hortos de que provierem as collecoões, afim de ficarem registados nos respectiv·os a.rrhivos.
Art. 36. O Governo auxiliará oom prerr.ios em dinheiro
os particulares que quizerem crear florestas em suas propriedades, desde que se sujeitem á fiscalização do serviço e obser·~
vem a::; instrucções e regras impostas a taes trabalhos, não po-dendo ser 28 áreas arborizadas inferiores a dez hectares.
Paragrapho uni co. Em caso algum o auxilio pecuniario,
de q1Ie trata este artigo, será concedido a quem devastar florestas existentes para fundal-.as do novo, c nunca l3Prá inf~
rior a 25$, nem superior a 100$000.
Art. 37. Ao Serviço Florestal do Brasil ficará annnxado
o Horto .Florestal do Jardim 13ol anico, com as snns dnJWIHh~n
cias, o qual será opportunamcnle t.ransferiuo lJUl'a oulru vunlo
mais convonienf.8 do Districto Federal.
§ 1. IFicarão a cargo do chefe de Secção do Horto Florestal os assumptos que se relaoionem com a economia dos
rn·odnctos florestaes, sob o ponto de vista industrial e com0
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mercial, compeLindo-lhe seguir as instruccões do direct~r em
relação a outras incumbencias que lhe possam ser confmdas.
§ . Os demais ·funccionarios que servem no HortQ Flore.stal terão attribuições identic·a.s ás que lhes são presentemente eommettidas.
0

CAPITULO V
DAS FLORESTAS-MOD'ELO

Art. 38. O Governo estabelecerá, logo que disponha <1o?recursos nccessarios, em cada um dos Estados da União, flo-·
restas-rr.odclo, destinadas á demonstração da pratica da silvicultura, sendo, de preferencia, cultivadas as cspeeics florestaes indigenas da flora regional respectiva.
Art. 39. As florestas-modelo serão divididas em talhõc;;
pelos ... quaes se possam coinprehender todos os aspectos cultura0s da silvicultura, desde os t.ypos de mattas puras até ~fi
heterogcneas .
.Paragrapho unico. Uma parte das florestas-moledo será
reservada· ao estudo da silvo-pecuaria.
Art. 40. Na formação, exploração e regeneracão das florestas-modelo serão applicados os resultados obtidos pelo Serviço, de modo que se possa simultaneamente estabelecer o
regime mais conveniente á sua exploração sob o aspecto technico e cconomicn.
Art. 41. As florestas-modelo constituirão centros divulgadores de ensino pratico de silvicultura e de informações de
caracter technico e cconomico.
:Art. 42. Além das escolas theorico-praticas annexas aos
hortos florestaes, serão opportunarr:ente creadas, no Districto
Federal c nos Estados., outras escolas, localizadas de preferencia nas florestas-modelo, que lhes servirão de campo ctc cxperiencia o demonstração.
Art. 43. Terão preferencia para o estah«'ioeimonto de
e~colas e floresta:;-modelo os Estados que cederem
gratuitament(• á União terrenos apropriados a es~e fim ou contribuirem com outros auxilio~ effica~zes.
CJAPITULO VI
DO IUXiiMr<: FLOHES'rAL

Ar L.
mr.nl.o, ~~
mini o rla
quer dos

44. O r·cgime florestal, instituído por os to rcgulaobJ.'igaf.orio pa1 a to doA 0!3 terrenos e florestas do doUnião, ou quo lllc tfmham sido ad.iudicados por qualmeios indicados no presente regulamento.
Pamgm~plw unico. Comprehende-se sob a designação de
regime florestal o conjnnto de r::.~gras e princípios teclmico:-:>
nue constiluen1 o mcthodo geral de exploração das florestas,
tendo em vista o modo tOIPO se opera a sua formação, conscrvacfio e I'ogcuPrn.í)ão, quer attcndendo á influencia· que ciias
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exercem sobre o meio p bysico, quer considerando a sua utilização economica.
.
Art. 45. Os proprietá.rios de terrenos e florestas podem
adoptar o regime floresta~. desde que, o solicitem do director
elo Serviço, sob condição de se subordinarem ao plano de exploracão ~ndicado e ás 1emais obrigações decorrentes do prestnte regulamento ou re::Julfantes de avisos e determinações
posteriores, emanados do Ministro da Agricultura, Industria c
Commercio.
Paoragrapbo ~mico. ' O regime uore::;iai, e!!~ taes casos,
póde limitar-se a simples medidas de policia florestal, desde
que os proprieta.::-ios, a quo se refere o artigo anterior, não
queiram subordinar-se a t~ualquer plano de. arboriz:ação ou
e:x!ploração que se lhes imponha.
Art. 416. As disposic;õ~:s do artigo precedente não abrangem os terrenos e florestas. que, por serem adequados á formação de florestas prot~ctoras, attentos os requisitos que
reunam, devam ser adquiridos amigavelmente ou desapropriados por utilidade publica.
·
Art. 47. A adopção P.f-lpontanea do regime florestal pelos
Estados, municípios, associações ou particulares constituirá
motivo de preferencia ·para favores do Governo Federal, relativos á agricultura, estradas, caminhos vicinaes e outros auxílios estabelecidos em lei.
CAPITULO VII
DA ESTATISTICA FLORESTAL

Art. 48. Em collah.)ração com a Directoria Geral de Estaf.istica, o Serviço org=lnizará e publicará annualmente
mappas estatísticos das florestas da União, com as modifica~õcg mais importantes que forem soffrPndo Plll ~~n~ cl~m.:>n
~ os componente~.
Art. 49. Em boletins annuaes, organizados e publicados
pelo Serviço, serão registadas as quantidades das madeiras
Pxtrahidas das florestas nacionaes, suas qualidad('s P as cifras
de exportação, por procedencia e destino.
Art. 50. A Directoria Geral de Estatística determinará,
opportunamente, aos encarregados do recenseamento1 a colJecta dos dados necessarios á estafistica florestal, de accôrdo
com as solicitações que lhe forem dirigidas pelo directo'!' do
Serviço.
Art. 51. Nos mappas de que trata o art.. 48, será sempre
discriminado o numero das florestas protect.oras, reservas
florestaes e florestas-modelo.
Art. 52. Para a organizacão da est.atistica florestal o Serviço promoverá o levantamento da carta florest.al do Brasil
aproveitando os trabalhos já. execut.ados pela f!ommissão dà.
Cart.a Geral da Republica. pela Insprct.oria rle Obrns eont.ra as
Seccas, pela Commissão rir. Linhas TelegTanhiras, nelas Comm]ssões G_eographicas. dos F.stados e J?Plo. ~erviço Geologico e
MmeraJogJCo do Brasil, e as cont.ribUJ(;oes subsidiq,z·ias de
quaesquer outras repartições publicas ou instituicões particulares.;
·
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CAPITULO VIII
DAS RESERVAS FLORESTAES

Ar L. 53. Todas as reservas florestaes que se forem con.stituindo ficarão sob a guarda e direcção do Serviço.
Art. 5·L No territorio do Acre a reserva florestal será
constituída de accôrd.o com o art. 1" do decreto n. 8.843,
de 26 de julho de 1911, observado o disposto no paragrapho unieo do referido artigo.
Paragrapho unico. Continuam em vigor os dispositivos
do art. 2° do mesmo deereto, bem como os do art. 3'\ excepto
na parte referente ao prazo concedido aos moradores da reserva florestal para exhibirem seus titulos, o qual deverá ser
contado desde· a data da expedição do presente regulamento.
.
Art. 55. Conforme a sua localização e composição, as
reservas florest.aes podem ser exploradas economicamente,. a
jpizo do Governo, para attender aos segpintes fins:
a) regeneração ou melhoria de sua composição;
b) adaptação á silvo-pecuaria.
Arl. 56. Por cessão gratuita dos Estados, municípios ou
partieularcs, permuta ou compra, mediante a.pprovaçJí.o: do
Congresso Nacional, poderão ser constituídas res·ervas florestaes, que ficarão sob a guarda e dirooção do Serviço ..
Art. 57. A União promoverá accôrdos com os Estados,
afim de ser instituído, nas escolas primarias, o ensino de rudimentos de silvicultura, utilidade e valor economico das florestas.~

CAPITULO IX
DOS PARQUES NACIONAES

Art. 58. Os parque~ nacionaes serão creados com cara'cter de logradouros publicas, nos logares indicados por accidentes topogra·phicos notaveis, bellezas naturaes, encantos
prop1·ios, e que encerrem florestas virgens e typicas.
Paragrapho unico. Essas florestas serão perpetuamente
conservadas.
Art. 59. Na localização dos parques nacionaes attenderse-:h~ sempre á facilidade de accesso e demais' requisitos
e~Igidos :para fl!ndações ~esta natureza, mediante disposiçocs prévmmente estabelecidas pelo Congresso Nacional.
Art.. 60. Para a execução . do artigo ante~ior, o Serviço
proced~rá aos estudos necessar10s á escolha dos locaes mais
apropriados a e~s~s reservas !fe caracter especial, afim de
submctter ao Mm1stro da Agricultura, Industria e Commercio as bases de sua formação e regulamentação.
·
CAPITULO X
DA POLICIA FLORESTAL

. Art. 6L O Policimento das florestas e a sua inspecç.ão
fiCam a cargo dos guardas florestaes que para tal fim forem
nomeados, de ~ccôrdo com as indicações elaboradas pelo director do Serviço e approvadas pelo ministro.,
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Art. 62. Considera-se contravenção florestal todo e qualquer attentado commettido contra os elementos componentes
das florestas e prejudicial á sua existencia e utilidade.
Art. 63. Todos os funccioourios do Serviço incumbidos
do policiamento e inspeccão das florestas são equiparados, no
exercício de suas funcções,1 aos agentes da He,'guranca ~Publica.
e. officiaes de justiça, cabendo-lhes( as mesmas a.ttribuições
e óeveres consignaclí..•::, nas leis vigentes.
Art. 64. Todo aquelle que, de qualquer modo, causar
damno ás arvores das florestas, hortos e parques será punido
com penas de prisão de 15 a ()0 dias ou wulta de 20$ a 50$,
conforme a gravidade da infracção.
Art. 65. Não é permittido penetrar nas florestas sob a
guarda do Serviço sem a respectiva licença, incorrendo os infractores nas penas .estabelecidas no artigo precedente.
Paragrapho unfco. Os que forem encontrados no interior
das florestas munidos de quaesquer instrumentos cortantes
ou materias inflammaveis soffrerão, além da pena, a perda
de taes instrumentos ou matarias.
Art. 66. Aquellee que incendiarem proposif.adamente
florestas publicas ou particulares serão punidos com as penas
do art. 141 do Ccdigo Penal.
Art. &7. Aquelle que, por imprudencia, negligencia ou
inobservancia das disposições regulamentares, fôr causa de incendio nas florestas será punida com a pena de 15 a 60 dias
de prisão.
Art. 68. E' prohibida a .solta de anima os nas florestas
confiadas á guarda do Serviço, incorrendo os infractores na
multa de 20$ a 50$~ além da apprehensão dos animacs.
Art. 69. As multas serão applicadas em dohr~ no caso de
reincidencia, sendo competente para comminal-as, ·na séde
do Serviço, o .respectivo director e nos Estados·, os chefes ou
encarregados de vigilancia c policia das florestas, com recurso para o ministro, sem effeito suspensivo.
Art. 70. As multas SPrão cobradas nos termos da legislação fiscal vigente c depositadas no Thesouro Nacional, ou
delegacias fiscaes nos Estados. para serem appiicaoa!-1 pelo Ministerio da Agricultura. Jndustria e Commcrcio no desenvolvimento do Serviço Flore~tal.
Art. 71. lOs delictos florestaes cujas penas forem de prisão serão processados e julgados de accôrdo cam a 1cgis1àçã.o
applieavel ás contravençõ•es.

CAPl'l'ULO XI
Dl~P091ÇÔES GERAlt~

Art. 72. O Serviç(} f;'lorestal do Bl'a~il ~Pr;1 U!l).: il ia do por
todas as repartições fccferaes em tudo que fi) r ind i':'P'-·n::avel
ao bom andamfmto dos trabalho.s a ~eu car·go.
Art. 73. Nos processos de medi cão e dcmar~n~ão de terras
tfctlerac'3, ;para legitimar posse, cessão ou venda, hem corno no.-1
de concessão, aforamento ou arrendamento de f crrenos federaes, para aproveitamento de ener.gia hydraulica. ficarão
obrigatoriamente reservadas e delimitadas as áreas de florestas protectora~.
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Art. 7 4. O Governo ~'ederal expedi rã, opportunamente,
instrucções para o em_r..•rego de lenha como combustivel nas
estradas de ferro em geral, estabelecendo entre as clausulas
das novas concessões de renovação d~ contractos ou de quaes~
quer novos favores, à obrigatoriednd'' de taes instrucções, determinando, para cada caso, as zonas ou trechos !em que se
permitta o uso de lenha, sob a condição de replantio, ou cre.ação de mattas economicas de capacidade productora nunca inferior ao consumo.
Paragrapho unico. Nas regiões mais assoladas pelas seccas, principalmente naquellas em que o Governo tenha de estabeleeer obras de irrigação não será permilti!lo o uso de
lenha, cortada de florestas e~pontaneas, nas esf radas de ferro
fedcraes ou que gozarem de favores da União.
Art. 7·5. As sociedades anonymas e emr~·rczas. nacionacs
ou estrangeiras, que se propuzerem explorar a induslria cxtractiva da madeira, não poderão goza::' dos favores estabelecidos pelas leis da Republica para e.;;;sa e~ploraf;ão, nem obterão liccnca para funccionar no paiz, si não assumirem o compromisso de r(}p1antio das áreas explorada~.
Art. 76 .. Nas concessões e favores outorgados pelo Governo Federal a companhias ou estabelecimentos industriaes
e para colonização. será Bstahe~ccida sempre a clausula da
observancia obrigatoria do regime florestal, sob pena de caducidade dos favores concedidos.
·
Art. 77. Nos terrenos do domínio da lJ1tiào nfío ~cd permittida qualquer exploracão, principulrnrmte o dr te de maltas, sem a prévia audiencia do Serviço.
Art. 78. O Governo Federal procurará estimular, mediante concessão de premias, a p:·atlCa l~us procr)ssos mais el·Onomicos de conservação e beneficiame:tto das madeiras jnferiores, de rapido crescimento, afim de stJ lhes dar maior applieação nas construcções em g·eral.
Art. 79. De ac-côrdo com os h:~lndos P- rnuni;·ipios ~f'd.
instituída a Festa da Arvore, a que devem concorrer as escolas publicas do paiz. em tlia prefixado.
Art. 80. O serviço de reflorestamento das áreas dos campos de demonstração e escolas agrícolas, não aproveitadas em
cultura~, será iniciado desde já.
Art. Si. Para dirigir i) ~~~rVII.'·•l F:or·~~.:;lal do Brasil o Governo nomeará um profissional de n•Jtoria eornputencia, aproveitando para o.s demai3 car~o'~ funreionario:'3 addidos, con .•
forme as npt.idões esrcc~iars de cad•1 um.
Paragraplw uni co. O pessoal encarregado, actualmente d:1.
conservação das florestas nacionaes, bem como o do ho'rto,
agora annexado ao Serviço Florestal, será aproveitado respeitados os seus direitos na fórma da legislação vigent'e.
Art. 82. O Minist.erio da Agricultura, Inctustria e Commor·.cio entrará em n.ecôrdo eom a Prefeitura. do Districto
Forloral em relação ús maltas de sua jurisdieção c fará proceder a estudos c levantamentos para a desapropria1·ão de
lllOITOS 011 accidenfO'S topograplticns das zonas urbana
suburbana, neccssario.s á formação de florestas protectoras.
Art. 83. Sempre qne o.s Estadns o solicitarem, ser-lh'ê's:ba delegada a execução, dentro de seus tcrritorios dos SPL'v!cos referidos no presente rcgnlamcnto, com ou sem subvénçao, obdeçendo os_ trabalhos, .entretanto, á orientação e SlJperlntendenCia technwa do Serv1~0 Florestal._
·
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§ t.• Os Estados, que o preterirem, poderão propor á
União, para execução dos serviços, aooôrdos especiaes, a exemplo do que ,já tem sldo adoptc...uv por algun:; para o servi~o
rneteorologico e para o serviço do algodão.
§ '2. Ao director do Servico Florestal oompeotirá o estudo
das nases para a coop~ra•;•iu uo::, uúve~·nos c!staduaes com u
1Ministerio da Agricutura, nos trabalhos a que se refere o
0

pre!Wlll(~

an1~0.

.

Art. 84. O Governo expedirá, opportunamente, os r.egulamentos especi3es para a conservação e reconstituiç.ão de flo-restas em terrenos de marinha, ribeirinhos e accrescidos,
para a caça e pesca em geral, para impedir os efteitos ruinosos
dos incendios das mattas e campos e para a exploração das orchideas e plantas raras do Brasil, bem como quaesquer outros
que forem necessarios para a perfeita execução do decreto legislativo n. 4.421, de 28 de dezembro de 192L
Art., 85. São extensivos ao Serviço ..tnorestal do Brasil os
.arts. 911} e ;~}7 do regulamento approvado pelo de-creto numeno
11.436, de 13 oo janeiro de 191-5, além das disposições do
mesmo decreto, ,que lhe fQrem applicaveis, sobre vencimentos, commissões, faltas, ferias, penas disciplinares e demissões.

Art. 86 ., O pessoal do Serviço Florestal perceberá os
voncimentos constantes da tabella annexa. ·
Paragrapho uni co. Os actuaes funccionarios do Horto Florestal do Jardim Botanico continuarão a perceber os vencimentos constantes da tabella approvada pela lei n. 3. 089, de
5 de janeiro de 1916.
:Art. 87. Revogam-se as disposiJCões -em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1925. - Migtt~Jl Calmon du Pin e Almeida.
'rABELLA A QUE SE R!EFERE O ART.

Categoria
Director................. .
Assistente ............... .
Botanico ................ .
lnspector ................ .
Secretario ............... .
Escripturario ............ .
Dactylographo ........... .
Conservação do museu ... .
Porteiro-continuo ........ .
Servente ................ .
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Ord.
8:000$
.5:600$
6:400$
15 :6{)0$
4:800$
3:200$
2:400$:
3:200$

•

DO REGULAMENTO

Grat.
4:000$
12:800$
3:200$
2:800$
2:400$
1:600$
1:200$
11:600$
1

Rio de Janeiro, 16 de setembro de t925.

mon dtt Pin e Almeida.

Total
12:000$000
8:400$000
9:600$000
8:4()0$000
7:200$000
4:800$000
3:600$000
4:800$00()
3:600$000
2:400$000
ltligu,el Cal-

385

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO ~. li .04:3 ---:---

()uncedc a The

A!}CJ'

DE

lü

DB l::iETEMBRU DE

1925

Co. of Brazil autorização para {wzcciouar
na Republica

O Presidenle da. ltepul.lllca dos Estados Unidos do Brasil,
attendendu ao que requereu 'l~he Ayer Co. of Brazil, com :.;éde
em Luwell, Massachusotts, Estados Unidos da America, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anunyma Thc
Ayer Co. of Brazil autorização para funccionar 11a Jlep,ublica culll us estatutos que apresentou e mediante as elau~mlas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de J~s
tado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades
exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1925, 1üt4o da lndependencia e 37o da 1Republica.
ARTHUH. DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. !7.043, desta data

The Ayer Co. of Brazil é obrigada a ter um representante geral no Brasil, 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 receuer citação inicial pela companhia.

11
Todos os actos que pt·aticaJ' no Brasil ficarão sujeitos
unieamente ús respectivas lei::; L' 1·egulamentos e á ,jnri:.;diccão ele ~eu::; Lribunaes judieiarios ou administrat.ivos, sem
que, Pm l.empu algum, possa a referida eompanh ia rcelamar
qualquer excepçãu, fundada em seus estatutos, cu,jas disposi..:ões não poderão sef'vir de llase para qualquer reclamação
concernente ú exeenção das ouras ou serviços a que cllcs se
referem
III

F'iea depriHknte 'I e a ti tol'izaçã.o do Governo qualqw~r alt.eraefto que a ~~ompanhia tenha de far.cr 110s rc.,pcetivos esc::;t.aLutos.
Sor-lhe-lla eas::;ada a aulorização para fmwcionar na.
HeJ)Itbliea si infringir csla clausula.
Leis de l!J25- V oi. II
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IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo
do principio de achar-se h ~ompanhia sujeita ás disposições
de direito que regem as sociedades anonymas.

A infro.cção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja cumminada vena csvecial será punida com a multa de
um conto de l'éis (1 :000$) a cinco cont9s de réis (5 :000$)
e no caso de rcincidenoia, com a cassação da autorização
c~noedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.
·
R.io de Janeiro, 1·6 de setembro de 1925. - Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

DECRETO N.

17.0~~- DE

1G

DB SE'l'EMBRO DE

1925

Autoriza o "Banco /talo-Belga", corn séde em Antuerpia (Belgica) e succursaes nesta Capital, São Paulo, Santos e Campinas, tt abrir uma agencia no bairro do Braz, Estado d~
São Paul~
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
atlendcndo ao que requereu o "Banco Halo-Belga", eom séde
em Anlucrpia (.Belgica), autorizado a funccionar no Brasil
pelo decreto n. 8.7~0, de 25 de maio de 1911, resolve conceder
ao mesmo banco a autorização para abrir uma agencia no
bairro do Braz, Estado de S. Paulo.
Rio de Janeiro~ 16 de setembro de 1925, 104° da ludependencia e 37• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

bECltETO :N, 17.045- NÃo

n.Eett.E'l'o N. i 'i. o.w -

og

ts

F'Ot PUBLICADO

o~<~ sB·t't..:l\tiJno og :1925

Publica a 1'ali(icaçcin, JHH' JHI.rlr. da Succia, da Cmwençlio Internacional para a l'epi'Cssiio do trafico das brancos
O Presideúle da H.cpul.Jlica dos Estados Unidos do Brasil
faz tmhlico «1!1C, srgnndo eomnnmimu:,ão recebida pela Embaixada do Brasil em Paris c transmiti ida ao Minisl.crio das Uc-
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Iacões Exteriores, em officio n. 79, de 28 de julho ultimo, o
Ministro da Suecia naquella cidade procedeu ao qeposito, no
Ministerio dos Negocios Estrangeiros da França, do mstrumento
de ratificação, por parte de Sua Majestade o Rei d~ Suecia, da
Convenção Internacional para a I:' epressão do . trafico ~e mulheres brancas, assignada em Paris a 4 dé Maw de 1910 e do
Protocollo de encerramento da mesma data.
Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 1925, 104° da lndependencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. 17.047-

DE

18

DE SETEMBRO DS

1925

Publica as adhcsões da Bulgaria e dd Irak á Convenção Internacional para a repressão do t1·afico das brancas
O Presidente da RepuLlica dos Estados Unidos do Brasil
faz publicas as adhesões da Bulgaria e da Grã-Bretanha, em
nome do Irak, á Convenção para a repressão do trafico do
mulheres brancas, assignada em Paris, a 4 de Maio de 1910,
conforme communicações feitas ao Ministerio dos Negocios Estrangeii·os da França e transmittidas ao Ministerio das Relações Exteriores pela Embaixada do Brasil em Paris, em officio
n. 73, de 10 de Julho ultimo, das quae.s acompanha o presente decreto uma traducção official.
llio de Janeiro, 18 de Setembro de 1925, 104° da Independcncia c 37° da Rcpublica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDFf3.

José Fetix Alves Pacheco.

tt'raducçâo Ofticial.
Legação da Bulgaria, em Paris.
Paris, 27 de Abril de i 925 .,
A Legação da Bulgaria na França tem a honra de levar ao
c~nheci~mlto do_ Ministcrio dos N~gocios Estra~geiros, para os
fms de mformaçao, que, em cumprimento ao arh~o 167 do Tratado de _Neuilly, a Bulgaria adheriu ás Convenções de 18 de
Maio de 1904 c de 4 de Maio dê 1910 relativas á repressão
do f r·afico de brancas.
•
.
. A adhcsü.o da Bulgal'ia ás Uonvcn(:Ões acima mencionadas
L'ot approvada pelo Sobranié a 20 de Fevereiro do corrente
armo. O der.reto real promulgando esta decisão do Bobranié foi
publicado no .Jornal OJ'J"icial de 26 de Marco deste anuo, nu-1
mero 287.
Por cópia certificada conforme.
O Ministro Plenipotenciario, chefe do Serviço uo Protocollo. - P. de Ji'ouquiere_.

~CTOS
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'fraducção Official.
Embaixada da Grã-Bretanha.
Paris, 7 de Maio de 1925.
Senhor Ministro,
Tenho a honra, de conformidade -com as instrucções do
Principal Secretario de Estado dos Negocio_s Estrangeiros ~e
Sua Majestade, de informar Vossa Excellenma ~que S. M. _Brltannica adhere, em nome do Irak, á Convençao Internac10n~l
para a repressão do trafico das brancas ass1gnada em PariS
a 4 de Maio de 1910.
,
· Ao mesmo tempo, tenho a honra de communicar que o
Governo do Irak deseja se reservar o direito de fixar o limite
da idade abaixo da que é estipulada no paragrapho 13 do Protocollo final da Convenção.
·
.
Queira acceitar, Senhor Ministro, as seguranças de minha
alta consideração. - Grewe.
Por cópia certificada conforme.
O Ministro Plenipotenciario, chefe do Serviço do Protocollo. - P. de Fouquiere.

DECRETO N. 17.048-

DE

30

DE

SE'rEMBRo

DE

1925

'Autoriza a trans{erencia ao 6u·vei''IUJ. dQ Estado do Piauhy do
contracto celebrado em virtude do decreto n. 14..823, de 24
de maio de 1921, r:orn a Crm1panldo. Geral de Melhoramentos no Maranlu1o

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
atlcndondo ao qun t·Pqtwrnu a Companhia Geral dt~ MelhoraJIHmf.o~ no M:u·anltfio ~~ f.lmúc: P)() vista o disposto na clausula
XXVl do d"~1·nto n. 1'1.H~:J, de~ :.!'~ dn maio dc! 1U21, decreta:
Artigo unicu•.Fi~a autorizada a tmusferencia ao Governo
de Estado do ~)iauhy do contracto celebrado em 22 de junho
de 1921, em virtude do decreto n. 14.823, de 24 de maio de
mesmo anno, com a Companhia Geral de Melhoramentos no
·Maranhão.' mcdificad9 p~los termos 'de accôrdo de 15 de jn·lho de _1921, de 7 _de Janmro e de 5 de outubro de 1922, para a
exec.ucao uo COUJunto de obras c installacões ferro-viarias
dest~nadas ,!1 esta:bf'lc9er lig~ção em Therezina, das Estradas
de ~erro Sao Lt,nz a fherezma, Petrolina a Therezina c Cratheus a Thcrczma, fiCando aquell~ Governe subrogado em
iodos os onus .Ç, va!_ltagens decorrentes daquelle contracto e
termos de mDlhlicaçao posteriores.
Rio de Janeiro, 30 do setembro Lle Hl25, HJi-1" da Indc1mn-·
dcncia e 37o da Rflpublica. ·
ARTHUR DA

SILVA

BBti.NARDES.

F1·ancisco Sâ.
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DE·CRETO N. 17.0ril

17.050-

-DE

I

NÃO FORAM PUBUCADOS

DF. OUTUBRO DR

19'?:1

A1Jprova o p·,.o;iPrto P 1'Pspecfi1Jl? orçamento, na im.portancia de
61 :802$873, dP um. fli'JJWZMn para carga."'. no pateo da. es ..
fw~íio dP sao Bm·tholomeu., 1W 1'amal. de TlhfP(HJ, da Estrada.
de. Peri'o Sm·ncabana.

O PresidPnf.<' da Rcpubliea dos Estados Unido!=! do Brasil,
ntt.endendo ao que requereu a Estrada de F~rro Sorocabana e
de accôrdo com o pareet:'r a respeito prestado pela Inspectoria
Federal das Estradas em officio n. 710/8, de 18 dP sntemhl'<)
do corrente anno, rlecreta:
Artigo unico. Fieam approvados o ,projecto c orçamento
qnp com rsl.c baixam, rubricados pelo director geral de ExpefliPntc da Sccrntaria do Estado do Ministerio da Viação e Obras
Publicas, para a construcção de um armazem para cargas no
paten rl.a estação de São Batholomcu, no ramal fcflPral de Tihagr. da Estrada df' Ferro Sorocabana.
§ 1." A despeza qnP fôr rcalrncnt n effectnada, até o maximo do orçamento ora approvado, o qual, com as c.orrectões
e dedncção nellP feitas pela Inspcctoria Federal das Estradas,
baixou a importancia de Gi :802$873 (sessenta e um contos oitocentos c dous mil oitocenios c setenta e tres réis), será inscripta na conta d~ capital daquelle ramal, depois dr devidamente ap11rada f'lll regular tomada de contas.
§ 2." Para a conclusão dos respectivos trabalhos fica mareado o prazo ele 6 (seis) mezcs, a contar da data em que a re ...
qnerontn fôr notificada deste decreto.
Ri·o de Janeiro, i do nutubro de. 1925, 10 1!" da IndPpendPncia r :17" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Franciscn Sâ.

DECRETO N. 17. 052 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

1925

.4pprova o projecto e respectivo orçamento, na i1nportancia
dp 4R :034$320, de um. novo posto telegraphico nn ramal
' de 1'ihomJ, da EstTada de Fen·o Soroca'bana.
O Pr·csidPnf.c da Republica dos Estarlos Unido.s do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Estrada de Ferro Sorocabana,.,
e de accürdo com o parecer prestado pela Inspedoria Federal das Estradas em nfficio n. 7 J5/S, de 1R rlr sPtemhro do
f'Ol'J'cnl.n anno, dcereta:
Artigo unic~. Fi.caJ1 a;pprovados o projecto e orçamento
que rom P~l 0 batxam, rubrwados pelo dirPetor gPral de Expe-
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diante da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e
Obras Publicas, para a construcção de um novo po~to telegraphico no kilometro 608,320 do ramal federal de Ttbagy, da
Estrada de Ferro Sorocabana, entre as est.açõe~ de "Gandid'o·
Motta" e "Assis''.
§ 1. A despeza cffoctivamento feita, até o maximo do
orçamento ora approvado, . na importanci~ de · 48:034$.320
(quarenta e oito oontos, trmta e quatro mil tresentos e. vmte
réis), será inscripta na conta de capital do ramal de Ttbagy,
depois de devidamente apurada em regular tomada de contas.
§ 2 o Para a conclusão das respectivas ·obras fica marcado~ o prazo de 5 (cinC'o) mezes, a contar da data em que a
requerente for notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1925, 101. da lndependencia e 37~ da Republir.n.
0

0

ARTHUR DA SILVA BERNARilES.

Francisco Sá,

DECRETO N. 17. 053 -

DE

1

DE OUTUBRO DF:

Apr1r01Ja o p1•ojecto c o orçamento, na
· Rs. 111: 6t4$891, para reforçamento da
de vão sobr:e o rio Jguasst't, situada no
Tamal do Rio Nearo, da EstTada de Ferro

1fl2rl

im1J01'tancia de
ponte de 05m.17

kilornetro 0,550
do Paraná.

O· Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
at.tendemlo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo Rio Grande", arrendataria da Estrada de Ferro do
Paraná. e tende, em vista as inf.Qrmações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas (officios ns. 618/S e ü1 0/8, de 3
oe agosto e de 11 de setembro de 1ü25), decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de conformidade com os documentos que 'COm este baixam, rubricados pelo dircctor geral
de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio rla Viação
e Obras. Publicas, o proJecto e o respectivo orçamento na importancia de Rs. 1 H :674$891 (eento e onze contos seiscentos
c setenta e quatro mil oitocentos e noventa e um réis), para
as obras de reforçamento da ponte de 95m,17 de vão, sobre o
rio Iguassú, situada no kilomotro 0,550 do ramal do Rio Negro,
da Estrada de Ferro do Paraná, de que é arrendataria a requerente.
Art. 2. As despezas effcctuadas até o maximo do orçamento. ora approvado. sArão depois de apuradas em tomada do
contas regulai·, levadas á conta das taxas addicionaes a que~ sü
rofe:c a portaria do 21 do .janeiro do 1~)21 .
Art.. 3. Para conclusão da:ç; obras fica fixado o prazo de
G (seis) mczes, a contar da data em qnc a rrqucrcntc receber
notificação do presente decreto.
Bio de Janeiro, 1 de ontuhro de :1 02fí tO ío da Indepcndencia e 37" d~ Hepublica.
'
0

0

ARTHUR. DA SILVA BEfiNARDES.

Francisco 8d,
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DECRETO N. 17.054 -

DR OUTUBRO DE

1925

A JJ1n·ova. no'l)o p1·ojecto e

1·especti'l)~J m·çmnento rra importanGia de .1or; :295$717 (tresentvs e cinco contos duzentos
c n01Jenta e cinco m-il setecentos e de:esete 1·éis), para a
consl rw~çlio da estação inicial da Est·rada de Ferro Stlo
Lniz c~ 1'hc1·czina, em S. Luiz do lllaranllão.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo no que. cxtioz a Inspcctoria Federal das Estradas,
em officio n. 722]8, de 19 de Sl}tembro do corrente anuo,
decreta:
Artigo unico. Fjca approvado, com o respectivo . orçamento, na impol'fancia de 305 :29fl$717 (t.resentos c cinco
contos dm:nntos c novPnta c einco mil SPtl?centos c dezm~ete
réis), o pl'ujPeto vara a row~trncção do Pllificio da rstnc;ão
inicial tia. Ji~strada de Ferro ~- Luiz a 'l'herczina, em ~ão
Luiz do Maranhão, em substituição ao . approvado pelo deereto n. 1!1. H32, de 25 de maio de 1921, projecto e or~amento
que eom rst.e haixam, rubricados pelo direc.tor gt:'ral de I~x
peillPnfo da Sc(wnlnria clt~ Esladó do .M.inisterio da Vint;flo e
Obras Puhl i cas.
Rio de Janeiro, 1 do outubro de 1925, 104° da Inrlo}1cndcncia o :no da Hcpublica.
ARTHUR J?A

SILVA BERNARDES,

Francisco Sá.

DRCnE•J10 N. 17.055 -

DE

i

DE OUTUBRO DE

1925

Atttoriza a Companhia B1·asileira de EmpreheÍUlimcntos Acl'Onrmticos a ex1)lorm· o trafego aereo no territorio nacional
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o art. 19 da lei n. 4. 9H, de 12 de janeiro do
corrente anno c de accôrdo com as disposi~ões do regulamento
para os Serviços. Civis de Navegação Aerea, approvado pelo decreto n. 1 G. 983, de 22 de julho ultimo, c attcndcndo no qnc
requereu a Companhia Brasileira de Emprehendimentos Aeronnuticos, sociedade anonyma de nacionalidade brasileira, constituída nos 'termos da legislação vigente, conforme os docnmenlos que apresentou, drcrel a:
Artigo unir-o. Fica autorizada a Compunllia Urr.sih•im do
Emvrehendimcnt os Aeronaulicos a explorar o trafego aerco no
f.t~rriforio .nacional, de eonformi4ladc eom as elnmmhts quo com
e:::IP baixam, nssignadas pelo miniHiro da Viarfí.n e Ohl'as Pu-

blicas.

eia

Jtio de .Janeiro. 1 de outubro de 192;), 104° da Indt•lH'IHlcn-

r. :no da Hepuhlica.

An.•rnul\ nA SILVA BEnN.\BDES

F1·ancisco Sâ,
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Clausulas a que se refere o decreto n. f 7. 055, desta data
I

O serviç.o de navegação aerea, objPcl.o da prP~ontl' ronr.,essão, comprehenderá a J'ealizaçu.o de viagens, pal'a Iransporte de passageiros, cargas, encommendas, valm·f's P malas post.&es, entre Recife e Pelotas, com escalas intermediar·ias por
Meceió, S. Salvador, Oarav'ellas, Victoria, Rio de .Janeiro.
Santos, Paranaguá, Florianapolis e Porto Alegre, podendo ser,
ulteriormente, estendida até Natal, Ji'crnanno "" Nol'nnlla •~
Rochedos de S. Paulo.
A rota aerea entre duas escalas co!}secutivas, das acima
mencionadas, será determinada por decisão do MinisiPrio da
Viação e Obras Publicas.

A Companhia se obriga a effectuar, na linha de que trat.a a
clausula anterior, uma viagem redonda semanal, qtw obede-·
cerá a horario approvado pelo minis! ro da Viação P Ohl'as
Publicas.
Poderá a companhia effectuar maior numero de Yiagens
na referida linha; as viagens excedentes fiearão. pol'Pm. suJeitas ao mesmo regimen das viagens contractuaes acima nsfipuladas.
Outrosim, poderá a companhia, sem prejuízo destas ui_.
timas viagens, effectuar outras de caracter internacional, com
prévia autorização do Governo e de accôrdo com as convenções diplomaticas celebr.adas entre o Brasil e os respectivos
pa!zes -.estrangeiros.
i

III
A companhia poderá estabelecer trafego mutuo com out.ras emprezas de navegação aerea, nacionaes ou estrangeiras,
que estejam devidamente autorizadas a operar no territorio
nacional. Os accôrdos com esse fim celebrados só se tornarão
effectivos, porém, depois de approvados pelo MinistPrio da
Viaçã.o e Obras Publicas.

IV
A companhia submeiJerú :t approvação do minislro da
Viaçã.o e Ohras Publicas. um nwz antes do iniew do respectivo f.rafego, n hot·ario das viagens no filiO trat.a a clausula IT.
A publieação dos horarios · approvarlos será feita no Dia1'io
O{ficial, :l custa da contractantc.

v
A companhia fica autot·izarla a consf rnir aerodromo-. de
pJ'OpriPdadP nos pontos de Pscala ria linhn (·onf racf 11:1 J
mrncionado~ na rhusula I, Jwm como os rampos de pm.1~'' JW~
ct•ssal'ios ao long-o tlo f.rajr'ef o <'flf l'P dou~ aProdromos.
RU:1
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Os aerodromos e campos ·de pouso supracitados, e suas
respectivas installações, serão construidos :í custa da compamhia, em terrenos que lhe forem cedidos gratuita~entl~. locados ou vendidos, pelo Governo ou quaesquf'r terceiros, e de
c1mfor,midade com a situação, dimensões o características definidas em planos préviamenfc approvados pelo minist.J'O da
Viação 0 Obl'as Publicas. qun fixará igualmPntc as r-omlições
pela~ quacs se regerá a. sua exploração. rcsrrvantlo-gn o Governo o flirr.ito de fazer o policiamento dos aProdromos por
rrwio dP dPslacamentos da aviação militar. quo nelles estaciomwtío para esse fim, em área rlc terreno quP srrú g1·af uitatllrnfP l'edirla pela eompanhia.
As c;;,tacõ<':;; t.elegraphicas, radiofelegraphicas, telcphonicas P met.0orologicás dos aerodromos serão estabelecidas mofJianfe permissão do Governo. rle eonformidade com aH <lisposi~~õe~ lr>gaes vigentes.
O Governo, de accôrdo com as possibilidades da legislação
\'igenl.e. relativa ao assumpto, a·uxiliará a construcção o con~erva~~fín das estradas de aceesso aos aerodromos c campn~ Ü('
potiSO.

VI
Mediante o pagamento das respectivas taxas de utilização,
os aerodromos e campos de pouso da companhia deverão ser
franqueados ás aeronaves puh1icas, em quaesquer circumstancias, e ás aeronaves privadas, nos casos de emergencia dr
pouso forçado: devendo essa utiliza<:ão ser feita sem prejudicar
os serviços da companhia.
A companhia, com prévia quto'rização do Ministerio da
Viação e Obras Publicas, poderú conceder a qnaesquer terceiros o uso e utiliz~;~.çã.o dos seus aerodromos e campos de
pouso. mediante as condições que estabelecer. salvo o disposto na clausula seguinte sobre as taxas de utilização.

vn
As taxas de utilização dos aerodromos e campos de pouso
da companhia, para os fins da clausula -anterior, serão objecto
de tarifas approvadas pelo ministro da Viação c Obras Pu-·
blicas, indistinctamente applicaveis ás aeronaves nacionaes e
cstrangeira.s. Essas tarifas :;;erão submettidas á approvação
um mcz anl l'ii da entrega ao trafego dos aerodromos e campos
do pouso r, mna vrz approvadas. Sf'T'fío pnhlieadas nn Diario
O{{in'rrl. ;í rm~r a da ~~ompanh ia.
VIII

Os aerodromn~ n crunpos df' ponso da companhia ficarão
soh a illllll'''rliafa .lnrisrlicçãn f' fi.sraliza~ão do Governo FPd,•r·al. PXPJ'rida flOJ' inlrrnwdio do Minist.1'rio da Viacão t'
Obras Puh.licas. ohrigancto-so a comiPanhia a facilitar, po'r In~
do~ o:;: nrPJOS ao srn alrancr. o rxercicio dessas fmteçõP~.
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IX
A n.ntorizaf;.ão para o estabelecimento .ele aerodromos c
campos de pouso, do que trata a clausula V, será cassada si,
il"uturamentc, se verificarem occurrencias que provem, a
juizo do Governo, que a respectiva exploração' está sendo
Seita dn fl'lrma inadequada aos sens fins.

X
Mediante a ui orização do 1\linislerio da Viação e Obrns
poderá a companhia estabelecer o balizamento c a
illuminacão aorcms, dn accôrdo com as necessidades ou cunvoniPneias da odentação e segurança do trafego, nos aerodro ..
mos e nas rotas aereas determinadas em virtude da clausula T.
Publica~

XI
A companhia ~mbmf'l ter:í {l previa approvação do 1\finisf.twio da Via(;ãn c Obras Pnblieas o typo das aeronaves flllt~
den•t·üo Sf't' empr·egadas na exrcução do Sf't'viço de navegação
acrr•a qnP é objeclo da pr·esente concessão, ficando, entretanto, desde jú estabelecido que a capacidade de tranSiporte de
cada aYião será, n() mínimo, de 4.Qo0· kilogr.amn.~s e que a
companhia poderá utilizar, de futuro, ap:parelhos de maioe
capacidade, para attender ás exigencias do trafego; alérn
dlsFHl, IJ)odcrá a companhia wmr hydro-aviões para a realizaçfio 1lm; scns sr~i·vir;oR, si assim julgar convrmicnte.
O numero das aeronaves •necessarias á realização dessf'g
serviços será igualmente fixado pelo ministro da Viação e
Obras Publicas, de accôrdo com as viagens de que trata a
clausula li, obrigando-se a companhia a mantel-o, promovrndo a substituição das aeronaves que se inutilizarem no
serviço, no prazo de tres mezes, bem como a não alienar nem
1'retar aeronave algu1ma sem prévia autorização do mcRrr:·o
ministerio.
XII

As nrenovaes da companhia serão préviamente matriculadas na Inspc'Ctoria Federal de Navega..:.ão, de conlformidade com as disposições do Regulamento: para os Serviço;;;
Civis de Navegação Aerea, c ficarão sujeitas ás vistorias exames c rovisão estipulados no me~rno regulamento . ten;.lentc;;
á vcrificacüo das suas condições de navegabilidad~.
XJJI

As aeronaves da companhia deverão csl ar providas dr•
todas as installaçõcs. apparelhos, sobrcsalentcs, aprestos. li-vros e documrntos de bordo, c mais objcof.os neccssarios ;'i
sua ma!lobr.a, segurança. c assenf amentos de vôo e cxecuç§.o
<1? ..:.o;:crvtço a que se destmarn, de conformidade com as dispoSiçoes do. Regulamento para os Serviços Civis de Navegacãn
Aerea e mstruc~ões em virtde delle eX!pedidas.
.
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XIV
As aeronaves do. com1panhia terão a. tripulação que fôt•
determinada pel() 1ministro t.la V i ação e Obras Publicas, tendo
em vista a sua natureza e a sua classe, o trafego a q;ue se
destinam n os transrport.es qun irfio cffP~r.ttmr.

XV
Os aeronautas empregados pela companhia na execução
do srn iço de navegação aerea que é objecto da presente ~ou
cessão {!fwcrão ser de nacionalidade brasileira c estar devidamente matriculados na 1 Inspectorio. Federal de Navegação,
de conformidade com as disposições do nrgulamenlo para o~
Servit_:o~ Civis de Navegação Aerea.
Os direitos e obrigações rlesses aeronautas serão regulado~ de a,ccordo com o mesmo regulamento.

XVI
S.Pm omhargo da dispositão contida na clausula antcrioP,
poderá o ministro da Viação c> Obras Pnblicas üonccdcr permissão cS{Peeial para qhe as aeronaves da companhia sejam
tripnl:l(las por aeronautas estrangeiros, cujas .cartas tenham
sido revalidadas para esse fim e inscriptas em livro de ma-~
trictda especial, na Inspectoria Federa~ de Navegação.
A pe:mnissão supracitada será concedida nominalmente e
para cada caso, a titulo precario, depois de devidamente justiJirada. e Jieará suhordinada ús condi<:ões que nella. forem
cst.abclC'cida~.

XVII
O transporte de passageiros, cargas, cncommenda.s o va-·
lores será effectuado .pelas aeronaves da companhia, de coni"ormidtulo com. as disposições do Regulamento iPara os Scrvir_:os ·Civis de Navegação Acrca, nos limites da praça disponivrl. qnc será cquit.ativa .e pro.porcionalmcnle distrihnida
pelos que dPllá quizereiitl se utilizar.

XVIII
A colmpanhia submcUerá á approvação do ministro da
Vin(.'ão r Oh1·as Publicas, um mez antes de iniciado o tra.fegü
contr:v·tual. as tarHas do iJ.Wrços a sorem cobrado~ pelo<;
t rm1."pnrt Ps do flll o trata a clansu la anterior. Essas tarifa!::,
qun_ comprehcmlrrão uma ,parte variavcl com o cambio, .serão
rev1sf.aF1 annualmcnt.e, por nmtno accordo entre o Governo e
a companhia. A ,.publicação nas taritas approvadas sc1·á feita
no Diw·io O{.{icial, á cusf a da comp'anhia.

XIX
A companhia fará. ob~igatoriaménte, nas viagens semanac~ de qnc trat.a o primeiro periodo da clasula li c no limito da prat_:a disvonivel das Ruas aeronaves, nas viagens exce ...
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dentes previstas na mes~ma clausula, o transporte da correspondencia postal, recebendo por esse transporte a retribuição
quB fôr fixada em contracto celebrado com a Direct.oria Geral
dos Correios, approvado pelo minü;tro da Viação c Obras Publicas B regi.strado pelo Tribunal df' üml.aR, de• con Formidadfll
com o art.· 77 do Regulamento !Para os Servi(;os Civis dP Naypgat:.ãn Acrra.
O tiovcrno incumbirá a companhia do transporte de toda
a corr·nspondcncia qun fill' a;prPsPntada ás repartições postam;
nos pontos de eseala da linha ·contractual para sf'r encaminhada Jlllll' via aPrea, Hl'lllln Psso tranS~por·fp r·Pgulado pf'la capaeidade dos vehiculos aPrPos nu o lllllllero dP viagem; serna~
naes, e limitado ao maxinw d1' 1.200 Jdlogr·:unmas por sr>mana, nos extremos da liulw.

XX
A r.ompanhi.a R<' ohriga a nfio rfJpcfnar ns trans.port.es inf.f'\rdifos dr·finirlos nos arfs. IR P 7~ do RPg-nlamPnto para os
Rrrvi«::ns Civis df' Navcga~.fto Acrf'n.
XXI
A rompanhia. rie conífnl'midarir com as rP~flPC'I ivas dispodo Hngnlnnw~nto para os Srrvi(:ns Ci\·i:-; dP NavPgaçã.o
Acwna. assumo a l'l'spon~nbilirladf' do~ .flamnos I' pr·P.inizm~ r·n·~~~ Itant~s do tra f'cg·o das fmas ar•ronavPs.
siçõl'~

XXII
Para a pflfectnação do SPrviço dP navegação arrf'a, que ~
nhjccto da prr•sPnf.n ronrPssãn. fieam estabnlr:eidns os sngniniPs prazos:
a) de seis mezes. a contar da data do registro rlo contrado pelo Tribunal de Contas, para qnc snjam iniciarios os trabalhas de construcção dos am·odmmos e earmpos do pouso (le
que trata a clausula V;
b) de um anno, a contar da expiração do prazo anterior,
.para/ a conclusão dos referidos trabalhos r ent.rrga ao t.rarfcgo
ctos mesmos a~rodromos e campos d(• pouso;
c) de dous mezcs, a contar da tf~rminacão do prazo ante··
rior, para que seja estabclPririo o f rafrgo Ioi ai ela linha, dt3
quo I rata a clammla T.
A companhia podt•rú, com au tc~riza(:ão do l\1 inisl c do da.
Viaçãf? ~ Ob~·as Publ iea_s, estabelecer· parcialm~ntc o trafego
na ref.erida lmha. nos d1versos trechos de cRcala, á .proporção
que forf'm sPndo conclu idos r•.1s seus aerodromos c campos de
}lOURO.

XXIII

A companhia so obriga a obsPrvar c fazer uh~Prvar fif'ln~rnffl.P~las suas ~eronav~s .c pelos sPns aPl'onautn~ todas a~
dJsposJÇOf'S dn rochgos, Je1s, dPrr·ptos, rf'glllam,.nt.ns f' insf.l'l!··
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cções referente~ ou applicaveis ao serviço de navegação aerea
que lhe é colneedido, desde que não eontravenham as presentes clausulas.

XXIV
A eompanlíia se obriga a fornecer á lnspectoria Federal
de Navegação, de conformidade co.m o;s modelos e prazos pol'
essa repartil,;ão estabelecidos,. os dados estatisticos do mo v i-·
mento de tra•fcgo das suas aeronaves, de todas as viagem; por
ellas cffectuadas.

XXV
.Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado e
pelo ministro da Viação e Obras Publicas, ficará ;:t
companhia sujeita ás seguintes multas:
1), de 51{)1$ a 100$, por prazo de 'uma hora, ou fracção
desse prazo, PxcodPnto da hora fixada pelo horario em vigor
para a partida o:u chegada rias aeronaves nos aerodromos de
eseala·
·
2): de 100$ a 200$, pela falta oc alguma das escalas obrigatorias da linha contractual;
3), de 2üü$ a 5ü0$, p~la falta de realização de cada viagem dessa mesma linha;
4), de 50$ a iO•fJ$, pPla Lle,mora de entrega das malas pos ·
taes, e de 51010$, no caso de extravio de q.ualq11er dellas, alént
da responsabilidade pelos valores porventura ncllas contidos,
de accordo com .a legislação em vigor;
•5), de 5ü$ a 300$, :PI"'la infracção
on inobservaucia de
qualquer das ·Ciawmla~ do contracto, para a qual não haja
multa especial.
As mnll as Sl't'ão impostas pnla Tnspecloria Federal de
Navega(;ão, rnm t:ecurso, sem p.f.foito suspensl\·o, para o minist·ro da Yia<:fto ·f' Obra~ Publicas, f' dr'verão ~rr pagar-;, no
'.rhesonro Nacional nu sn.as delegacias fiscaes nos Estado-;.
dentro do prazo maximo de dez dias, a contar da ·data da guia
tlle recolhimento expedida pela mesma inspoctoria, sob pena
do serem descontadas na can~ão de que trata a clausula
a~ceeito

XXVII.
O ,paganwnl.o dat:i multas deverá ser comtprovado pela cn··
trPga, ú lnS!pedoria Federal do Navegação, no IJPazo aeirna
fixado, der reSliPetivo recibo, Clll original UI! pnbl ÍCa frJl'IHU
tleviclamento legalizada.

XXVI
.\lr'•m dat:l mullas dP que lrat.a a clausula antel'iol', fil'al'ú a
eornpanhia. passivPl das penalidades nstatuidas pt'lo Hegula·mentn para os ~erviços Civis dt~ Navegação Aerea, no caso fh:
inJraetão das dis~lOsições desse regulamento.
XXVII
~Par·a

p:at·anl in, da !'Xf'etu,:.ão do eonh·acf.o:. a comtpanhia d<"twsitarú no ''J'hm;ouro Naeional· a importancia de 10 :()()I(JI$, em
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moeda corrente ou 3.1polices federaes, apresentando o resp.ectivo recibo no acto da assignatura do mesmo contracto.
Essa caução responderá por quaesquer imiPortancias provenientes de multas devidas pela companhia e não pagas no
prazo de que trata a clausula x;xv, e deverá ser reconstituída
no prazo de dez dias, a cônLar da data em que fôr notificado
pela Inspectoria Federal de Navegação o desconto ef1fectuado.
sob pena do que esta tu e a clasula XXX.
Outrosim, reverterá essa caução para o Governo em qual~
quer caso de rescisão ou caducidade du contracto.
XXVIII

l>ara as despezas de fiscalização entrará a comtpanhia annualmente para o Thesouro Nacional com a importancia de
6:000$, paga por .semestres adeantados, dentro do primeiro
mez de cada semestr~, mediante guia e:x.pedida pela Inspectoria Federal de Navegação. O C01Il1Petente recibo, em original
ou publica fórma d.evidamente legalizada. deverá ser entregue á mesma repartição.
XXIX
A presente concessão, sem carscter algum de privilegio

ou monopolio, vigorará pelo prazo de

·25 annos, podendo ser
renovada, si nisso convierem ambas as oartcs contractantes;
poderá .ser cassada, de conformidade com o art. 67 do Regula1nento para os Serviços Civis de Navegação Aerea, si as circun.'stancia.s indicarem que, em consequeooia della, a segu . . .
rança ou a ordem publica possa ser compromeUida.

XXX
A presente concessão caducará de pleno direito, e assim
Berá declarado .por acto do Governo, independente de interpellação ou acção judicial, sem que a companhia tenha direito a indemnizaçãq alguma e com perda da caução de qm'·
trata a clausula :XXVII, nos seguintes casos:
a) si não forem observados os prazos estipulados na clau-.
sula XXII;
'b) si o trafego na linha contractual fôr interrompido por
prazo excedente de go dias, salvo si isso fõr determinado por
cirl'llmsfaneias alhoias á iniciativa c vontadl~ da companhia;
c) si a caução a que fiO rofcre a elaus11Ia XXVII dei'xat· do
8f1l' reconstituída de eonfoem.idade eo111. o tftle c·stalwl(•ce essa
lltf'sma <~lammla;

contracf.o rrspecf.ivo, ou a sua oxPcucão, fc)r transou parl.intlal' !'1ern
prévia autorização do Governo; '
e) si na constituição da companhia fore·m feitas altcraçõc•.;; (f.UC, a juizo. do Governo, irrJportem na restriccão ou perda da sua nacionalidade brasileira;.
··
d) si o

fPrido a qualquer omprcza, companhia
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/) s1 a companhia forem impostas multas repetidas pela
infracção da mesma clausula qontr.actual.
XXXI

O Governo :poderá, durante o prazo da conce:~são, comprar os vehiculos aereos da com·panhia, e que sejam applicados exclusi \'amente na nav,egação nacional, pagando a esta.
o iprec:o que fôr então combinado. Nos casos de forca II'Jaior,
o Governo poderá lancar mão das aeronaves da companhia c
de todas as suas installações, independente de prévio accordo,
regl!lando~sc o ·caso pela lei de requisições, na parte relativa
á administração.
XXXII

Sem preJUIZ(} dos d'avores que lhe conceder o Governo
Federal, poderá a companhia receber favores dos goyernos
d:Js Estados da União.
XXXIll

Em easo de desintelligencia entre o Governo e a companhia sobre a applicação de qualquer das presentes clausulas.
excluídos os casos de mnlla, rescisão, caducidade c outrc'3
claram·ente resolvidos no cont racto, será a questão soleciouada por arbitramento, segundo as formulas legacs.
XX~IV

O contracto relativo á presente concessão só se tornará
exequivel dEWois de registrado pelo Tribunal de Contas.

Rio de Janeiro, i de outubro de 1925. -

.bECRl~TO

N. 17. 056 -

DE

1

DE

ou•runno

F1'ancisco Sá •

DI!;

1025

1W1' dczo·ito mezc.~; o 1>razo concedido á 1'hc lircat·
\Vcstcrn o{ Rrazil RailWaJI Com.1Jany, Limitcd, 1Jara. conclus(1o da..~ obYas a serem executadas na 1wntc do ltilo.:.
111d1·o .-f5,100, da EstJ·ada tlc Fen·o Conde d'Ett.

11 rui'Ofltl

V1·esidonLc da Repuhlica dos :mslados Unidos do Brasil,
ao que requereu The Great Wcstcrn of Bra:dl
Railwayl Company, Limited, c tendo em vista as informaeõcs
prcslac as pela Inspectoria Federal das Estradas, decretá:
Artigo unico. Fica prorogado for· dezoito mezes o prazo
concedido a The Great Western o Brazil Railway Company,
t)

:J.tLnndundo
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Linüted, pelo ar!. 3° do deereto n. 16.833, de ~1 de março do
corrente anno, para eonelusão das obras a ser<·m executadas
na ponte do kilumdro .1f,,'tll0 da E~lraua de Fc·rro Conde
d'Eu.

Riu de ,Janeiro, 1 de uu(ulJru
:no da Rcpublica.

tiL~

UJ~r,,

101" da lndeven-

Jenc ia e

An:rHUR

DA

~tLVA

HEttNAHDES.

Francisco Sá.

l'roroya por tres annos o p1·azo j'i:cado paTa a conclusfio da::;

obra.;,· complr:menial'cs a apparelhamento do porto de Recife, pela cau.snla IX do termo de t1·ans[erencia celebrado
CYn VÍ1'i1Jr/e do r/r~f'l'r?fo li. ft.ii.'U, dr} /0 ,Ze dezernb?'O
de HJ20.

O Pre~idr~nle da HcpuLiiea dos Eslados Unidos do Brasil,
alLendendo ao que solicitou o Govnt'lJO do Estado d(' PPt'nambuco, contractant'J da cxplm·a(;ão du porto dn H1~r~ire e tendo
em vis1 a as informações prPstndas pela lnspeel o r· ia Federal
de Portos, Rios P Canaes, em o nl'l'i1·in n. 2.210. de~ !1 flr :·wLcmhro do t'.()f'l'I'JÜt•. annu. decreta:
Arl.igu tmko. F.ica prorogado p(ll' Lr·os (:3) anno~ o prazo
fixado pal'a a t•om~lusão das obras ('Utnpll~ltH'Ill al't•c; <' apparelham<~ntu do porto de Ueeifo, pda elausula lX do tnrmo de
transferencia no Estado de Pernambuco da explnl'ação daquelle porto, Cl~lehrado em Yirludf' do 11Perdo 11. 11. r>:H, rio
'10 de dezembro de 1920.

Ilin dr• .laneir·o, J rk uultrlll'tt dr• l\l'!rl. 10'1" da lt1rkpendencia e 37° da Hepublica.
AR'l'HUH. D~ SILVA BEttN,\ltllES.

F1·ancisco Sâ.

Dli:CllE'l'( I N.

17 .Ufí."'{ -- o r·: I tn;

uu'I'UHIIO

I ti·:

I !l._';t

.:lbJ'e w1 JJiuú;{I'I'Ío da fi',-:,endo. u l'l'<'tlilo de 8 :742$'770, }JIII"rt.
JW(JaJJlcnlo aos 1J1·s. .\lvw·o Cm·los de Antlraàf',. A dalberto Benlim, Wt.tldemal' Auuusto Benti'ln, .Tosf; Adalberto Gordttla c ~tt'f'onso TJe11tirn rle J.. accnlo. em 1Ji1·twln
de sentença Ju.didaria.

O Pt·e.-;idenh· da RP.publiea dos E:·daflos Unidos dn Brasil
IIH~udn ela aut.orizUiiÜo eonl irl:1 IHt ~11·t. J" do dn<\retrt lt~gis~
lahvo 11. ·1. 727 A, de ·1 de ~el.t:llÜJl'o de U.l?:3, o trmln onvidn

o Trilmnal de Contas, na Jórma do regulamento approvado
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pelo rhcr~'l o n. 1 ,L 770, dt• 1 de novembro ~e I 922, ~esolvn
abt'Ü',
aq Minhlerio da Fazenda, o Cl'edllo (~SPPIHal. du
8 :'H~$770. para vag·arncuf.o aos Drs. Alvaro Carlos. de .\n-:
drade;'. Adalbt•rlo Bentim, Waldcrnat· Augusto Bentuu ..•lost~
;\dalhet·tn Gonlula 4' Affonso Bentim de ].;acenla, em Yll'lmlu
de sentcw~u judieial'ia.:

Hio dt• Janeiro, 1 de ouLuln'o de 1U25, 10ío da lndeúcntlcncia e 37° da Republica.
ARTHUH.

UA

Anniúol

DECBETO N. 17 .05U -

DE

6

HlLVA

rreire

BEH~AHlJEti.

tla. F_onseca.

Dl~ OtJ'l'UJJl\fl OE Hl.'2~)

Concede

fÍ Companhia ltaUarw dei Cavi 1.'elem·aY'ici :)otlonta··
1·ini permissão para construir, nianter e tJ•afegw·, sem.

privilc(Jio nem, monopolio, linhas telem·aphicas. enb•f! as
cidades de Stlo J•mtlt;• e Santos e er;.t1'e as de São Paulo u
llio de JaneiJ·o

() Pre::;idento tia ll.epublica dos Estados Unidos do Brasil,
aUtmdnndo .ao quo requereu a Compagnia Italiana dei Cavi
'l'elegrafid Sottomarini, decreta:
1\rt. 1." Fica concedida á C:ompagnia llaliana dei ca,·i Telegrafki .~oUomarini permissão para construir, manlel' c Ll'al'PgaL', sem privilegio nem monopolio, linhas tell'graphicas euIre as eidadns de São Paulo c Santos e entre as de São .Paulo
e llio :de .Janeiro, onde serão ligadas á rêde telegraphica suLruarina, nwdiante clausulas identicas ás que baixaram com o
decreto 11. 15.19:2, de 24 de dezembro de 1921, alteradas. poréJJJ, as elausulas 4u, 6a, 7"' e ga, cuja redaccão será a seguinte:
·1'' -- As liHhas deverão estar funccionand1) denlro do
lli'UZII d<' uous annos, a contar da data deste deerdo. ~alvo
Inot.iYo Lf,~ força lllaior dcvidamcnlc justificado, a jnizu du
Govtwuo;
~~u1npanhia só poderá rec1~bcr do IHlblico, f.axar e
os tel1•grammas intoruacionaes que lhe Jnrt~m
avt·cst•nl.ados para serem expedidos pelos seus eahos u hem
as:::;im l'lÜl'l'gar a domieilio os internacionaes recebidos;
7" -- As I axa!::i da companhia ern Rantos não llodurão ~uL'
!'U)IPriorc:; Ú!-; que furem cobracla!::i pelas eompanhias CtHit;elJeres;
·
!r'-- l'tu·a a. r·uJ'J't•spolldnnda rleHI.inada i't sua r!sl:tt.::lr,
biin l'at!lo ott ·dtdla prol~ndnnle •~obrará a eornpauhia l.axa;;
idr~n~iras :í~ da:-~ ·~·.umpanhias (\Oilg;Pnet·e:-;. eabcndo :-;eJnpt·e {L
Ht·parLit:iío CPt'al dos Tclegraphos a taxa. IJ•t·minal m·rr•1·adada.
Arf .. :?.'' Si qtLalqtH~r modificat;.ãu vicl' a sor ft~ila nos eontrados fit·rnados ~~m virLudn dos dPeretos m;. 15. Hl.~! n '15. 1H:i.
(.Ir- ~~·.'i: dt• der.t'JJtbt·u de t-9.:21, 'ficará a Companhia Ualiuua lle..i

()"' -- _\

(t'ttrtHmiiJir·

,.,,1

Lei:: tk l!J:.';j- Vui. li
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ICavi Telegrafici Sottomarini sujeita ~i modificacão identica
no contracto a ser firmado em virtude do present~ decreto •l
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1925, 10·í" ela Independencia e 37° da Republica.
AllTHUll DA SiLVA lJEHN.\lUJE!:J

'J?rancisco Sá.

bECRETO

~.

17. CGO -

DE

'7 DE OUTlllJllO DE 1D25

Suspende, nos dias I f, 12 e /3 do co1..J'entc me·z., no Estado de
liJallo G1·osso, o estado de sitio, pro1'ogado pelo decreto
u. 16.890, de 22 de abril dO: c01'J'ente anno.
O Pn•sidcnte da H.epu.IJlica dos Estados Unidos do 13ra:sil
n'solvc suspender, nos dias 11, 12 e 13 do corrente mel, nu
Estado de l\latto Grosso, o estado de sitio, prorogadu t-•elo decreto n. 16.890, de 22 de ubril do corrente anno, at tendendo a
que naquellas datas Ee rJr vem realizrur as el_i'jições para o preC'nehimenlo dos cargos de Presidente e Vice-Pre~idenles du
l'deridu Estado, Deputados estaduaes e juizes de paz.
Rin de Janeiro, 7 do uutu.IJru de 192!>, 10 i o <la Tlldl'lleudeu-

cia e

~no

da Hcpublica.
ARTHUR DA SILVA BEH.NAHDES.

Affonso_ Pemut Juniur.

b:E:CRE1'0 N. i 7. OG 1 -

nB

14 DE OUTUBno DE 1D2!í

Suspende o estado ele sitio no tert'itorio tlus Estados do Pamná

e Santa Catlwl'intr.

O 11j'f!sidetllü da :hepublica dos E~tados Uitidos do Brasil,
usando 1 a alttorizaf;ão contida no arligu unico elo decreto legislativo n. (l. 83ô, de 5 de julho de 1921, resol\·c suspender,
no territorio dos Estados do Paraná e Santa Catbariha, o esfatlos de sitio de que trata o decreto n. 1G. 890, d1..: 2:2 de
alH·il 1lo corrente anno.
~li,,

llencia e

•Jc ;Janeiro, H do uul.nbro de 1!):!;i, lo í" da lutleven:no da llepuiJlica ,6
AHTHLH ll_\ ~IL\_\ BEI\:\_\1\)J[;:::.
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D:eCRETO N. 17.062 -

DECRETO 1'. 17.063 -

DE

NÃO FOI PUBLICADO

H

DE

ouTunno

DE

1925

Ap1n·ova n reaulamento 'para a orgenização do tCI'reno
(L parte), 2" edição

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que confere o_ art. 48, n. 1, da Constituição, rcHolvc approvar o regulamento para a organização
do terreno (I parte), em 2• edição. que com este baixa, assignado pelo marechal Fernando Setembrino de Carvalho, ministro t.le Esta do da Guerra.
lliu de Janeiro, 1:í de outulJl'o de 19:!3, 10í'' da ludevendencia e ~nu da llcpublica.
ARTHUn. DA

SILVA

BEHNAIUJBS.

Fernando Setcmu1·ino 1.lc Carvullw .i

DECRETO N. 17 .Uü4Abre

rw

Ministe-r-io

du

lJE

15

Fazenda

DE OU'l'Ul.IHU IJI':

o

credito

1925

especial

de

50:050.$600, 1Jara pagamento ao ,engenheiro 111 iguel dfJ ()li-

v eira ralle, em virtude. de sentenr;a judiciaria

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Bra~il,
usan<Jo da autorização contida na lei n. 4. 948, de 22 de agosto
ulUnio, c tendo ouvido o 'fribunal de Contas, na fórma do regulamellto approvado velo dec'!'eto n. 15.770, de 1 de uovmnbi·o üe _1922, resolve abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 50:050$600, para pag·amcnto ao engenheiro
1\ligtlel de Oliveira Valle, em virtude de sentença judi'Ciaria.
ltio de Janeiro, 15 de outulJI'o de 1ü25, 104° da Iwlepcudeuciu e 07° da llepublica.
ARTHUlt DA SILVA B1m~.\HDEs.
/

Annibul Preil'c da Ponscca.

D~CRETO N. 17. Ofiij ·-- N Io FOI PUBLICADO •·
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DECHETO N. 17.0tHi -'-

Cuuccdc ú SucúJLt:

DE

iG

lJE UlJTUDilO DE

JD:?:J

.1HtJ11!/'IILI~ .1. knllJ·(: Fils U(tiuJ•i:.w:t~o
J'unr:ciomu· na llezmúfica

)Wra

o .Prc:-;idenlu ua

Ilepuhlica dos Eslados Unido:; do Brasil,
ao fllW requet·en a Soci~~tó Anonyuw .:\. And!'t'\ Fils.
emn st\lc t•rn Pal'is, l<'t·arH;a, e dcvidttllll'llle r·ppr·t•senlada. dett'ela:
Artigo uni eu. E' eunemlida á SociMé "\ noltyme A. Andr•j
Fil~ aulol'iza~ão para l'uneeionar na Ilopuhlica com o:; estatlllos que aprt•scnlou e mmliante as elau!'.iula!-5 quo este at:OilllJUnham. a:;signudas pelo ministro de Eslado dos Negodos da
Agricultura, Induslria c 'Gommercio. fic·.ando a mesma sol!ie~lade u!Jrigatla a cumpril· as Jormalidatles exigidas pela lcg·batU~udcndo

lat;ãu em vigor.
ltio de Janeiro, 1;; de outubro de 1U2[), 10 1~ da lmlcpcn-

deneia

e :no

t.lu Hcpublica.
~\llTliUll DA ::;lLVA J3EHNAHUE~.

Miattel Calmon llu Pin e Lllmci.da.

Clausulas que ac:ompanhaJU o decreto

11.

17.066, desta data

I
A Soei é!•~ Anonymc A. Aut.lró Fi I~ ,~ olJl'igada a I cr um
geral no Dt·asil. com pleno:-; e illi111ilado:-; podel'es para tratar e t.lefiniLivamcnLe resulvpr· as questõns ·que :;e
"lUl:itilar·nm, quer com o Uoverno, qum· eotlt partieulat·e:;, podeuuu ·:;er· tlemaudat.lu e recclJcr ciLaçãu inieiat pela ~ociedat.le.
t'epre~enlanle

li
Tud11s os adus que praticar

nD

Brasil

f'ir~ar·fio ::;ll.i•·illls lllti-

t':JIJlc'llli\ ús l't':O::JH•clivas leis t' !'Cgulauwrrf PS <l ú jur·isdir:dío de
tit•us trihunaPs .iudkiarios 1111 adminisf l'af Í\ os. Sl'lll qun. r•m
lf·Jit{HI ali:_!.Ulll, JHJ:)sa a t·derida soei•~dad•• t·cdallltll' IJllalqller
t'Xt't'pf.:ão. fundada t'llt .-;eus nsf.atutos. eu.ias dbpu.-;it_:í)cs r1ão po-

riN·iio s!'t'Yir· dt• ba-;1\ vara qwtlquet· 1't~1:larnarãu ~~urwt'J'Jtettle ú.
exen11;ão das o!Jra:::; uu serviços a t!Ue ellcs se reftTeUl.

·ur
Fint depeut.lenlt\ dl.' anl nr·iziv;iio d•) Uovtq'"" q ualqli('T ai-·
let·aç<lo que a :o;udedade I•·rrlra de Jazl'r nos n~:;v•~t;Livo'i estatutos.
.
:Ser-lhe-ha eassaua a aulorizaçüu pura fuw. mionar n:~
Repub_ljca t;J infringir esla ulausula. .
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IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prf'jnizo, rlo
principio fio achar-se a sociedade sujeita :'ls dispMi<:õcs cll' rlireifo qut~ regPTfi :u.; sociedades anonymns.

v
A infrarçfin dP qmtlqurr elas rlammlns ])fira n qual niin
rstcja ronuninarla pena nspet~ial srr:í punida t•or,l a runlln d••
um ,·nrdo df' ,.,··is (I :000*) a ~~illl'll ronlo:-; dn r•{•i:-; (fi :OOO$) f>_.
no t•asu d•• I'I'Í111~idPneia, eom a eassacão da auloriz'l::f;t; ronefldida prlo d•~cr·dn em virtude do qual baixam as pl'P"-entc•s

rlammlas.
Rin do .Tanriro, H> de onluhro do Hl?:J. -

Miouel f?ol nv'n

du /'in c Aln/.f'ida.

DECRETO N, 17.067 -

DE

15 Dn OtTTUnRo DE 1925

ConcPr/,? nutorizaçt1o á Companhia. dr. Srom·o.~ r:umwlw1·n
JJnl'tt 01JC1'f11' rm. Sf'(JW'OS t~ontrn ncridcntr.s do lrrrhaf/lu
O PJ•csiflf'nle da Rcpublica dos Estados Unidos do Brm:il.

atf endPndo ao que reqtwrmi a Companhia df' HPguros nuanahara, com

~H'd(' ])(~SI a

cidad<' do Rio rlf' .TanPit'o e a ui orizada a

· funecionar na fif'publi:ca pelo decreto n. '17. 031, de 9 dP ~e1Pmhro do rm•:•;'·nt r anno, rDsolve cnncNler-IIH' antorizaç.ão
para opm·m· em seguros. contra accidentes do t t•abalho, mrdiantn as clausulas que a este acompanham. assignadas pPio
mini~f.ro dr Estado dos Ncgncios da Agrieulfut·a,
Commf'rr.io.

fndu~tria

e

Rin de .TanPiro, 15 rle outuhro de Hl25, 10.1° fln Indepcn-

dencia e 37° da

H.f~publicn.

ARTHUR DA SILVA BER~ARDES.

Miguel· Cnlmon du Pin r Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. ·1.7 .067, desta data
I
A r.ompanh ia rlP Regnros Guanaha1·a snlmwt tf'-RP int Pil'flnwnlf' :'t:4 t•.ondir,ões 'fle qur lrnla o rrgulam<'nto Uflpr·nvado pelo

!1. 1~.j98, de 12 dP marco ele 1H19. P a quaPsquflr
otlf.ras d rsposJçoPs lega e!'! ou regulamenfarf's que vif'rem a sPr
etltabelt:>cidas sobre o assumpto.

tlc~cl't'to

AC:TOS PO PDP'BR RXECU'l'IVO

li
.Para a~ dcspr.zas de fiscalização a Companhia d~ Seguro~
Guanabara obriga-se a depositar no 1'hesouro Nncwual, ate
o dia 3·1 dP- janeiro dr. cadn anuo, a imprll'f :mr·ia dn ~Pis rontos
de rríis (H ;000$(100).

III
A fiscalizacão da Companhia de Seguros Guanabara ser:í
feita, de prefcrPneia, por func~ionarios rlo l\Iinisterio da Agr~
eultura, l.üdustria e Commercw, o qual, além rim; sons veni'Imenfos integTnes, poderá perceber, por f'onta do deJWRifo a
que se refere n clausula nntrrio1·, uma grntificnr:fío mPnsnl
arbitrada pelo ministro.
Quando a fiscalização fôr exercida por pessoa que não
seja funccionario publico, perceberá esf a a gratificacão mensal
de quinhentos mil róis (!>00$000), por cnnta do mesmo depo ...

sito.

IV
Qualquer imporfnncia de cleposHo nfio ui lliznda rlul'ante o
f'xercieio será recolhida ao Thesouro N:H~innal eomu l'cuda da

União.

Hio de .Janeiro, 1rl de oufllbro ele t!l2!í, -

tln Pin e Almeida.,

DFJGil.F.TO N. 17.068 -

DE

15

~llirruf'l Colmun

DF. OUTUBRO DE

1925

Concede d Société Anonyme des Mines Diam.anti{eres de Cor?'eqo Saltt ('Bré.~il) autm·izarr1o para funccioha1' na RcJmblica.
'
O Presidcr:tc da Itepuhlica dos Estaü'os Unidos do Brasil,
at.tPnd,en~J(~ ao qu~ requereu a Société Anonyme des Mines
DmmantJferrs d~ •Carrego Saln (Rrésil) com séde f'lll Bruxellns, Jlclgi.r~a, n rlcvidamenl.e rrprcsent.nda:, derreta:
. .Artil?o, unir.o. E' concedi(la {t Sociét.(~ Anonymr eles .Mine.:;
Dialll~Ilt.Iff~rrs de Carrego Saiu (Brésil); autoriza~ão para
fune_cwuar •IIa Hepublica com os .estatutos que apresentou e
m~d.Iantf~ as elausulas 1qne este acompanham, assignadas pelo
lllii.'Isfrp do Estado dos Negocias da Agric-ultura. Tndusf ria P
Comrnerci?. ficando a mesma socieá'a'de ol1rigada a rltrnpriC'
as lm·maiidadcs exigidas pela legislação cw viigor.
~i o de .TnTwiro, 15 de outu·bro de Hl'?3. 1 o 't" da IndrrwndcnrJa e ~l'i" da HPpnhlir~a.
ARTIIUR DA SHNA. HEBNARDES.

ltHguel Calmon du l'ipl e Almcido,

401
Clausülas que acompanham o decreto

D·

1.7 .068, desta data

I
A Rocir;lé Anonyrne dos Mines Diamantíferos flp, Corrrgo
Saiu (Hrt.~:;;il) P oheigada a fcr üm :representnr.•te g.ernl no
HJ•:t..;iJ. com plPnos c illimifadm; podr'TPR para lrat.ar ~~ clPfinit iY:unenLo l'esolver as questões que se ~mscitm·Pm. quer
Cfltn o (lnn~rno qur.r com particulares, podendo ~wr dl'ntawlal!o
e rPrPllf't' cita~ no inicial pela sociedade.

li
os acto:::, que pratica·r no Brasil ficarão sujeito.;;
tmieanu•n.tc :ís rcspecf.iYas leis c Degulamentos c :'t jurisdicção de spns ll·ibunaes judi.ciarios ou admir~istrnlivos. sem
que. Pm f ernpo alguln. poRsa a referi·o'a ~ociedurle reclamar
quulcp11~r· PXccpção, fundada ern seus estatutos, cujas disposições I.'ão voderão servir <i'o hasP para qualquer J'ePiamação
concernf'nto á execução das obras nu serviços a (}llf• elles sa
referrm.
Todo~

DTII
A .sociedade fica Olhrig.ada, dentro do prazo rlc seis me7.f'S, contados dà .o:a:ta das presentes clausulas, a exhihir, f'm
nl'iginal P traducção, feita por int.f'•rprete commereial hrasi-·
lf'it't), n.-1 documentos rerlamarlos pela Directoria G{'ral de Jnrlust.l'ia e Commer.eio da Seerelaria de Estado c a· pronwvt~t· a
lcgn lização desses ·C dos docnmrntos já apres(ml adns c• a:;; l'P-·
~I i l'icn~.:õr,s fllle nos mesmos se fizr,rrm neecs~aria~.

IV
Fie·a ·ri'Ppendente de autorização do GovPrno qualquer ~~ ...
f.eraçãn que a sorí.edaclP t.enha de fazPr nos respediYn.'-i r>st.atufos.
Scr-lhe-•ha ca.Bsada ·a autoriza'ção para funccionar va Republirn. si infringir esta clausula.

v
Fira entendido que a •aut.oriza.ç·ão é dada sem prejuizo do
principio de achal'-SP a sociPdadr, sn.ieita (ts rli~posicões de
d :n•it 11 qur rr~rm aR socirdadrs .anonymas.

VI
1A infr:w(:ão rle qualqurr das cla!lsnln.:::: pnra n flllal não
r.slr•.ia romntinada 11er.'a: Psprcial srr:í punida rorn a ll11f!la d ·
11111 cnnlo dP rfÍÍR (1 :000$) .a einco
contos d:~ rt~is (~, :000~'
t•, 1111 l'ft~n dP rPinrirl'f'nr'irt. com •a enssacfío ela aufnt·iz:wfío Pont'f•tlidn pt•lo rlt•cr·rfo l'lll yir·lwlf' .rúl qni1J Jmix:un il" Jl."''"t'lllt·~

c! a 11 ~ 1rl a~ •

l\io de .Tnneiro, 1!) de ouf.uln·o de UJ25. --- :1liquel CHlmon dn Pin. ~ A.lmeida~

~OTOA
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DECfiRTO N. 17.üôn -

DE

15

DE onTtmnn nE

Hl:.?:J

Crmrrrlc rí Pottl. Motm· Company Of Rrazif. mffm•iznr:tin pnrn
{mwcionnr nn. RepulJTica

O Prf)sidcmt.r da .nepuhlica do~ Estados Unidos do Bra"'il,
af.t(ltlfiPndo ao quo roquerflu a Ford .Mnlor· Corupan~· of Ht·azil,
rtllll sédn Pm Wilmington, Dnlaware, Esl.ados Unidos da .\nw-

di'Vidamnnl n ri'JH'I'sflntaua, llf'l~t·da:
Arl.ig(l 1111 i~' o. E' eonerdida :í. :-mci1•dadP anonyma Ford
~lot.or Co1npany of Brazil autctização pam
l'unef•,iorHll' 11:t
l\1 nuiJiiea t·om os esta tu tos que apr1~sentnu P nwdianl t' as <•.1ansu la;-; qtw (•str acompanham, assignadas pelo .1\l in ist.1·o J1' E-.1 ;ldo dos NPg·neios da Agdcnltura, lnrlusfria f' CommPreio. fi-·
f'. ande. a nH'Rnta sonü~dadr• obrigada a l'lllllJli'Íl' as Jor·ma 1id;-~d~~·~
vxigidas pPla logislação l'nl vigor.
l'ÍI'fl, I'

Hio do .Janeiro, 15 de nu tubro dn I !)?:í, 1n'r" da Indcpend("ncia e 37" da Rcpnbliea.
AR'rnun

DA

Sn.Y.\

BER~ARDES.

Miaud Colmon riu Pin r Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto u. 17.069, desta data
I
A Forrl Mof.or Company of nrnzil (' nhrigada a t0r llllt
gr•r'al nn B1·a~i1, rorn plenos ,. illimil.ado~ pcdl'res pál'a Ira I ar (~ .defin if.iYamnni.P resolVI'!' a~ qnesf.i)p:-; qw.•
~c suseifarem. quAr com n nov(~rno. fJlH'l' ,•om pa!'licnlar''"
podei~do SPJ' r!Pmandado (' Pl'l'l!hl'l' r. i Iac.;ãn in it• ia I pPla t'tlnt
J'c•rn·esontanl~

pn nh1n.

TI

. Todn~ r.s arlnR flllf' praticar no· Brasil firariin stliPifn.q
lHllr.anu·l!fl' :ís I'I'SIJI'divns lnis f' J•cgulauH•Illos 1• :'t jnri:-;di•·•·fí1l
d '/"'"s lr·illuna,•H ,jlldit•i:ll·ioH 1111 adrninisf.r·al.iro.;, ~t'lll qllt'. ;.,·n
lt'IIJJHI al:.!rtlll, fHIHsa a J'PI'<•t·ida ~~ompanllia l'l'l'lalll:ll' qllalqut•r·
wwep~ão,

l'ur.tdaua. om seus f'Riatutos, cujas disposiiJÕPs não

J)(~uer;w servil' rlr base para qualquer' rcdama(;ão nolw.rrnPII fn
:í Pxecnção da~ obra.s nu ~f'rvi~~o~ a fJUP r~Jics s1~ rnfPJ'r•m.

III
J.:ira dr})Pndenf.o dP autorização do 'flon•rnn qualQurt• nl-

1f"ra{;:w fllll' a rnmpnnhin t.Pnha dP fazf'r' nn.~ J'Psp~·~·l i vos es-

f.ttluf.o:;:.
Ser-lhP-ha cassada a auf.oriza('fío
RE.publica, si infringir esta clausula.

parn fmtccionar

na
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IV
.Fira rmtmHlido qno a autorização é 1lada sem prejuizo do
principio d<' ac·lmt·-sc a companhia sujeita (ts di:o:~pnsic;õP::; rlf>
direito q1w rPgPm as sociodauns anonymas.

A in frar.r:ão do (Jnnlqnor das clau~nlaR para a qnal nfío
csiP.ia romminada ]Wtm especial serú punida tom n mulla dr~

um

~~oJtl1;

de

l'~íi~ (l

:000$) a einco contos dP

1·t'·i~ (:l :1}00$)

•·,

no raso dP l'l'itw.idPncia, eom a <'assat.;ão íla autoriza~,;:ío r~on
'~r<lida Jll'lo de<TPlu r~tn vit'lttdl' dn Ltual haixam ns pr•·~Piill'.;
el:wsulas.

Hi11 dP .Tanf'iro, H>
dn Pi11

r•

Ll•~

nntnlwn de 1925. -

J)F,CRE'fO N. 17.070 A ln·r,

(I()

Micmd Calm,JH

Almeida.

DE

Hi

DE OlJ'l'lTBRri DE

1fl?!l

illinf.çfr•J•in tlru: Rl?lo~~('i(!,ç; Tü:fe1'im•rs, 'n CJ•rtlifo rsw•rinl

de 2.80·0:000$, Jlti)Jf'l, 1wrn fWt'01'1'l!J' tís dr.\;Jli'ZliS com. os
p1·r•pm·o.livos 1wrn a 1•ecepçii.o do Príncipe Jlf'J'dfd1'n tla
/folia, t•m J!J2·~. inrlusive a.<; nbros fl11r> {o1'om fdlus no.<;
l 1 aloeios Gurrnabaro, Cattctr c Rio Nrurn, wn·o. f'sse f'{j'eito
O Presidonle da Republica dos Eslados Unidos dn Hra~il,
da autorização constante do decreto legislal.ivn 11. lt.8G1,
dn ·1 df' ~~clcmbro de 1924, tendo sido consultado o Tribunal dr~
Cnnl ::tR e onvido o Ministro da Fazenda. nos termos dos artigo~ !)'? n 93 fio Jl.egnlamcnf.n do Corlign dn Conf.ahilülade da
ll n iiio, qun baixou f'om o df•r.n•l o n. 15. 7H:l, dl' H dn nnvPmlH·o
dP Hl2:l, dt~crel a :
Ar!. 1. o Fica aherlo ao Minislcrin tlas Relações Ex Icriort~s
o Cl'etlil.o m;peeial de dom; mil o oil.occntm; contos d1~ l'éi:.;
(2. ROO: 000$000), papel, para occorrf'r :í.~. dcspezas com os prcJ-I:lral.ivn~ para a rcr.cpção do Príncipe Hnrdnirn da Jl.ali::t. in-

u~an.do

clusivn as ohrus que foram feitas nos Pal::tcins Onanaltara, CalIn!" e Hio N0gn,, para esAA Bffeil.o.

·

At·L 2. o Ht•vogam-se as disposiçÕPR <>m eo_ntrarif!.

Rio rle Janeiro, 15 de outuhro de 192fí, ·IO"o dn JnrlepcnP :no da Repnblica.

rlcnci,a

AH.THUH. DA SILVA BERNAH.DER •

•Jns6 Frli:r All'('S Pacheco.

Ar.Tn~
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DECRRTO N. 17.07 J --

DF.

19

DF. fiTJTTTDR(,l DF.

1!12:-i

S1u:pênrle, no dia 1 de novem,bro pro:r.imo, no Estar/o do A.ma:úma.~. o rstado rlc sitio 1H'rn'o{]ado 1wlo dt~crp/o 11. Jfl' .S.IJO.
,,,. 22- dt~ ab1'il do cm:rr·nte anuo

O Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Beasil,
rnsnlye suspender, no dia i det novembro proximo, no Esfarlo
rio Amazonas, o estado de sitio prorogado pelo decreto numero 16.890, de 22 de ahril do corrente anno, atLendendo a que
ntHJnella flnfa s·e devem realizar as eleições para Governador
do J~sf.ado e Depnf a dos :í respectiva Assembl(;a l . cgislaf.iva.
Hio de Janeiro, 19 de outubro df' 19'.?;), 1fl·1" da JwiPpcndenci& c 3i" da Hepublira .
•\nTHUR DA SiLVA BERNARDES.

Affonso Prnno .Tunin,·.

flF.r.nF.TO '!'\. ·1 i. 072 --

DE

21

DB OTJ1TDRO DE

'1 ~1?::í

A 1111rm~a o 1n·o,iccto c 1'cspectivo orçarnento, na importancia
,1fi :62l$.'139, de um not·o posto tel.eorapllit•o nn ramal

iff'
dt~

Jlo1'a1'é, da Estrada de Fr?r1'o So1•ocabana

O PrC'sidenlo da llf'publica dos Estados Unidos do Brn;:;i!,
à Estrada de Ferro Sororahaua f'
de accôrdo com o parecer prestado pela Inspectoria Fedrr:-tl
das Estradas, em officio n. 7:29IS. do 22 etc Sf'f.cmbro do :>oi·-·
rnnte :mno, decretn:
Artigo uni co. .l!.,icarn approvadog o projccto e orran 11m f o
que com este baixam. rubricados pelo director geral de Expediente, da Secretaria de Estado do Ministerio da Viacão .-}
Obras Publicas, para a construcção de um novo posto telegraphico no kilometro 232,853, do ramal federal de Itararé, da
Estrada de Ferro Sorocabana, entre as estacõcs de ltapeUniLga c Ccsario.
~ J• Será inscripta na conta qc capit.al do referido ramal,
dcpoi~ de devidamente apurada em regular. ton~ada. de conr~:~.
a despeza que for realmente effectuada. até o maximo do orçamrnt·o ora approvado. na importancia de 4G:62l$339 (ryuarenta e cinco contos seiscPntos ,c vinte e um mil tresPntn~:~ 9
trinta e nove réisj .
§ 2. 0 Para a conclusão dos respectivos trabalhos fira m::•.~
cndo o prazo de 1 (quatró.l mezes, a conlar da d:d:-t rrn IJII·~ a
l'Pfltlf'J'f'nfc fnl' notificada df'st~ rlf'rr0to.
Rio de .Tan0iro, 2·1 (le ontuhro r!fl Hl2:), 10'1" d:-t Tnd,•pP:ldenc1a o ~17" da nc•JmlJiiea.
·

nl trndendo ao que requereu

0

.An'I'uvn nA SrLY.\ DEn:-.<.\nnr:s _

Fmncisco Sd

ACTO~

D"RnRETO N, 17, 07:l Amn·m·a

4lt

DO poPJm F:XF.GlJ'l'tVn

DF.

2.1

DR OUTTTRnn DF.

192rí

o pJ'o.iecto e o' orçamento, na importancia dt!

,f.!J9fi:200.$ (qnat1·o mil novecentos c mwcnta e nove contos
r. duze11t.os mil rtH.ç), pm>rt tH ob1'os de mdhm·amentos do
2wl"l o d ~~ A 1'acaj /Í.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
(io accürdo com o que propôz a Inspectoria de Portos, fiios P
Canars e tendo em vista a necessidafle de melhorar ns rontlici'ins do 110rlo de Aracajú, no Estado ele Sergipe, decreta:

Art. 1.° Ficam approvados o 11rO,ieeto c o orçamento. 1111
impol'l ancia rtr• 4. 999 :200$ (quatro mil novPcento~ e novPuta e
nove conlns c duzentos mil réis). pal'a as ohra., dt~ mPlhnramenlns do porto de Aracajú, no Estaflo df' Sergipe, rlc :wcü!'do
.com o~ documentos que com este baixam, rubricados pr>lo director gc·ral de Expediente da Scrrefal'ia de E~lnflo tln l\1 inisterio ela Viarüo e Obras Publicas'.
Art. 2 . ., . A execução das obra~ ora approvaclas fira drprnden I e da abertura do credito respectivo.
Hio de Janeiro, 21 de ontuhro de 19?G. ·J O'lo rln JrulPpr>nrlencia e 37" da Republiea.
ARTJTUR DA SILVA BER~,\HDER.

Francisco Sd.

DECRETO N. 17.07 4 -

J)E

21

DE OUTUBRO DE

1925

Autoriza. o Gm'e1•no do Estado da B(Lhia a a1•rendar o serviço
de naVr>(Jf1t,'f1o do 7'io São Francisco, de que é contractante
O Presidente da Republica dos Estados Unido~ do Brasil,
attrndendo ao que requereu o Governo do Estado da Bahia e
tendo em vista a clausula XXV do contracto celebrado em
virtudc,do decr·eto n. 16.743, de 31~tde dezembro de 1924, decreta:
Artigo uni co. Fica o Governo do Estado da Bahia autorizado a arrendar o serviço de navegação do rio São Francisco,
de que é contract.nnte, continuando, entretanto, a responder·
pr~rante o Gon~rno Fefler_al pela exeeueão do respectivo contracto.
-·
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 19'25, 104° da Independencia e 37° da Hf'puhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

F1·mzcisco Sâ.
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DECRETO N. 17-.075 -

DE 21

DE

ouruBno

llE

1925

Concede á Co1ripanhia Jtnana Fm·ça e Luz os {m,m·P.r; co'n,Ç ...
trtnte.~ do. decreto n. 5.616, de 22 de aaosu~ dr: 190!;, P tlâ
11utrn.'i JWnvidencias

O PrP;;idnnto da Republir.a dos Estados Unidos do Brasil,
at.tf'JHIPndo ao qne rPqum·cu a Companhia Uuana Forea ~~
Lur. e IPndo em vista as informaçõ1~s pr(!SI.adas pela InspPt·l o1·ia
FedPral das Estradas, dPcrPI a:
Artigo uni co. J~'icam concedidos :í Compan!hia Huana Forca
e Luz - excluída a isenção de direitos, - os favpres constant ns do decreto n. 5. 646, de 22 de agosto de 1905, na fôrma Pstabolecida no mesmo decreto o mediante as clausulas Qllf' ~~om
este Jmixnm assignada~ pelo ministro da :Viação o Ohrns Plllllicas.,
1

Hio de .Taneiro, 21 de ouluhrQ de 192;}, 10!1.0 da Indrpen-__.
dilncia e 37° da IRepublica.

.An.Ttnm DA Sn.Y.\ BERN,mnEs.

Clausulas a <Iue se refere o decreto n. 17.075, desta data
I
X a importação do material nccrssarin á PXJ1rwl a1~iio e cnn!lervação do~ serviços a cargo da com}mnhia, go~at·:.í a me~ma
da reducção de direitos constantes .das leis ns. -1.2:w. de 31 de·
dezembro de 1920, art. 5°; 4.HO. de 31 de dezemhro ele ;19~1.

art. 7" ~~ 4.tt?!; dn

:u

de rlewrnl•t•n flp 1fl22. a1·t. G".

H
C:n.Rn a r.nmpanhia. ~o proponha a omprngar no dr~em·oJ ..
l~voiJI·a, da~ indusl.rins n nlliJ·o~ qu~w~qLwr l'in-.
for1:a dr~ .rtue vic~r a dispôr, poderú o HoYPrno ~
lia ~~onfor·rmdadf' dn dt~poslo no art. 23 da lf'i n. LL '1,3. dr> 31
nr c~t·zembm d.c~ 1903, ~~oncNJr•r-Ih': :-- com isenrão clf' ·quarsct.uer . nr~u_:;
1.sta<luaes nu mumctpaf's, com{J dPIPrrnlna a
C.on!-IIJilltt~'· ~ ,,s favor,.~ que Pnfrmdc~r nPr·"-='aT·in'-' :·r_,mo Í'l.;;fa
c·ntll(J~'fi":!C;aq a •·XI'(·uc;ãn daqurolh• ~PrYit:n.
·
'

.\'ürH•IIIo da
c, •~xc•·H~o

•lf:

Hi., d·! .J:tn•:ir•_', ?l

.J.,

(i'''I'k._· t!~ 10?:-;

_r

•;;.i~

,.:

413

ACTOS DO PODER l!J..1U!:CUT1VO

VEUtETO N. 17. Oi O -

DE

21·

DE

ou•runno

DE

1 U.'~G

Jlvdt(ica, no oJ'Çlunento ap1n·ovado }:.elo cldcreto n. ,I G. lJH, de
-f.'J de Hljosto de '/.924, os 1J1'c~·os 1·elativos á draga(lcm da
úw·1·a de llluJos c do canal l.lc accesso a esse porto.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
alLendcndo, em parte ao que requereu a Companhia Industrial
de 1lhéos, cessionaria da construcção, uso c goso das obras de
llll' lhoramento elo porto de Ilhéos. de accôrdo com as infor..!
mu~;ões nrestadas pela Inspectoria Federal de Portos. fiios c
t:anaes c lendo em vista o disposto na clausula III do contraeto uulorizado pelo decreto n. 16.019, de 23 ele abril ele
'l n~:~ e o art. ~o do decreto n. 16. 5!14, de 13 de agosto de
Hl24, llecreta:
·
· Artigo uni co. Fie a approvada, nos termos do documento
que com este baixa, rubricado pelo director geral de Expcdien! c ela Secretaria da) Estado da Viação c ·Obras Publieal:i, a
nwdifiea~_;ão feita pela Inspectoria Federal de Portos. Rios e
iCanaes, no orcumento geral das obras do porto de Ilhéus. a
que t'e l'efere o decreto n. 16.544, de 13 de agoslo de 19:?1t, na
]JUI'f e eone'r:~rncnte aos preços de drágagem da barra do llhéo::;
e do canal uc accesso a esse porto.
Hio de Janeiro, 21 de outubro de 1925, 104° da Indcpcndeneia c :no da fie publica.
AH.THUR DA SILVA BEH.NAHDE~.

Francisco Sá.

DBC'hETO N. 11.077 -

oE

21

ou'l'Uuttu DE

1u~:-~

flf.l Jliuislc?·io l.ht Viação c Obl'as l'·ubl'ÍCHR o Cl'('dilo csJWciol de ;;,9:J:2f 8200, llest·inado a occm·1·m· ao 1W,Unlll.f~nl~J
de cunlas de transportes c{fectuados em t.'J22, Jml'lt a
ct•/v;I,, ..Hcr:tio da Estrada de Ferro de Gouaz

JlJ1·e

O Presid<~nte da Hcpublica dos Estados Unidos do Hl'a:-il,
u-;allllo da aulm·izatão contida
no dect·eto !Pgh;lat i\11 nttlllt'I'O .~• . Hnl. de 21 de novembro dD amw passado, n lendu
c·uvido o l\1 inisl t'J'io da Fazenda l' o Tribunal ti<' Contas. J'PKulvP afJL'ie, ao l\Iinisterio da Viac;ão e Obras Publieas, o ·tL'l'tlifq t•spPeial de fresontos o noventa " ITl'S contos duzmtlos e
dPzuifo mil e duz('Hios rtSis (:~U~1 :21R$200). dPslinadn a oeeOJ'l'f'J'
Vtl fwg:lnu•nltl til.' contas de transporfl's dfPeluados em lH:.'::!,

para a eollslt·ue•;ilo da. Estrada de Feno de Goyaz.
Hiu de Janeiro, ~~ de ouluJJru de Hl~:->, 10í" da Iudepcu,
Ul'IWia ~~ :37'' da Hepu1Jiku.
AH'l'llUH D;\ SILVA BEitN.\HDE~.

Fnmciaco Sá.
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DECRETO N. 17.078-

DE

2i

DE OUTUBRO DE

i925

Publíca a adhesão do Governo da Federação A ustraliq..na d
Convenção Jnte1'nacional pa1·a a 'J}1'otecção da propnedade
indust1·ial, assianada em. 1Vashtnaton a 2 de Junho de
19H.

o Presidente da HepulJiiea dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Grã-Bretanha, em nome do Governo
da Federação Australiana, á Convenção .II?ternacional 2e
\Vashington de 2 de Junho de 1911, ql}e mochfwa a Conv~nçao
da União de Paris de 20 de Março de 1883 para a Jlrotccçao da
propriedade industrial, revista em Bruxellas a H de Dezembro de 1900 devendo aquelle paiz ser considerado como parte
contractant.e' da União Industrial, a que já havia adherido como
Colonia desde 5 de Agosto fie 1907, e inscripto na terceira
classe pal'a a contribuição das despezas do Bureau Internacional - conforme communicou ao Ministerio das Rela•;i)es
Exteriores a Legação Suissa nesta Capital por Nota n. GG 9/15,
de 28 de Setembro proximo passado, eu.ia traducção official
acompanha o presente decreto.
ll.io de Janeiro, 2f de OutulJro de Hl2G, 10 Í
dencia e 37° da Repu~lica.
AH'l'IlUH.

.DA

8tLVA

0

da Imlepen-

BETlNAitlJE!::J •.

José Feli:c Alves Pacheco.

te~ação da Suissa ilo Br·asil.
N_o

CG 9/15.

llio de

Jarlt~h·(),

.28 Je Setembro de i925.

SclliHJr Ministro,
Por notas de 30 de Julho c 20 de Agoslo ultiwo, a Legacfio
de Sua )lagcstadc Britannica participou Qlbc o ~~un•t'nn da
l<'edoração Australiana ("Cbmmonwealth o f Austral ia") adhere
:1 Convenção assignada em Washington a 2 de ,Junho de 191 í,
(;onvenção que modifica a Convenção da União de Paris de 20
de ~Iarço de 1883 para a pro.tecção da propriedade Industeüil,
t·cyi~ta em Bruxclla~ a. H de Dezembro de 1900, e deseja ser
considerado como :Paiz contractante da União Industrial á qwd
j;i havia ad~eriqo, como Colonia, desde 5 de Agosto dt• 1U07.
-,De confornuda~le com o arqgo _13 d.a Cohveil('ão da União,
o hoverno J\Ustp!ha~o pede seJa mscripto na t creei r· a f'!a:-;:::c
para a contribmçao ctas despczas do Bureau JntCl'nacionl.
pc Qrdcm do meu GovCI·.Ho tr~nho a honm de leYae a t:tJJilmumear;a(J qu(~ precwJc ao conhecimento de Yossa Ext:elleru;ia
e lenho () ru·azer de. consignar que depois da adhe;;:ão de qnc
se trata: ludus o~ pa1zes contraclantes ~o regem ngora vc!u
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texto unico da Convenção da União r.evista em .Washington
em 1911 e que deste modo o velho regimen, que subsistia· ainda
por ter ficado a Federaçíio Australiana ligada até aqui unicamente pnla Convenção de Paris de 1883, revista em Bruxcllas
em 1900, ifWillinon definitivamente.
Hogando a Võssa Excellencia se digne de iotuat· nota do
que preced1.1, aproveito esta occasião para ll1e reiterar. Senhor
Ministro, a seguranca da minha mais alta consideraç.ão.
O Ministro da Sui::;sa:
(A~sigou)

A

Su~

Vel'lsch.

Excellencia o Senhor Dl' ... Pelix Pacheco,

M inislro de Estado das Relações Exteriores.

l)ECllE'l'O No lli'o Oi9 -

DE

21

UE OUTUl3HO UE

1U~3

Publicá a Wl.null.açüo de adhesO.o elos .Alauitas â ()onvenção
Postal Unit'e1'sat de Mad1·id., de 1920

O Pt'I'Sitlrnte da Republica dos Est.ados Unidos do Brasil.
segundo connnunicação dirigida ao Ministerio
das Helações Exteriores pela Legação Suissa nesta Capital,
})01' nota no GG 6/24, de 21 de Setembro proximo passado,
cuja fradue~~ão official acompanha o presente decreto, fiea
annullada a adhesão do Estado dos Alauitas aos actos da Convenção Postal Universal, assignados em Madrid a 30 de Novemlm..t de 1920, adhesão essa publicada pelo decreto n. 16. !H.9,
de 22 de Junho do corrente anno. .
fa:l pu hl i co que,

llio de .Taueiro, 21 de Outubro de 1925, tOío da Independencia o 37° da Republica.
An.'l'llUH DA SILVA lJJ.m.!ll.\llDES.

José l?elix Alves l'ucltecu.

•tl\ADUCÇAO
N. GG G/2 í - llio Jn
Setembro de 1925.
Senhor Ministro-De ordem do meu Glwcrno, tenho a honra
de communiear a Vossa Excellencia que é conveniente annullar
a adhesão á Convenção Postal Universal do Estado dos Alauiiaso adhesão communicada pelo Conselho Federal Suisso ao~
uulros paizes eonl ract.antes por no Ia de 3 de Abril de 192~.
1\tcu Governo acel'cscrnta que 6 eonvenient.e nã.o tom<n'
nota agor·a sinão da adhesão da Syria c do Grande Lih:w" á
l'efcrida Convenção
•rcnho a honra. de levar esta decisão ao conlwcimento dl}
~Vossa Exccllencia c uc lhe fazer sciente que, nos termos dQ
teg.açao

da Suissa 11o Brasil -

~lancit·o, 21 de

o
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al'IJg·o 30 da Convenção Postal Universal de 1\Iallrid, qu·~ llispôe ttue' ''eada pal'te contractanle LPm o direilo de se t'PI irar
d:t rn i ãn, medianl e uma no ti fica(;ão dada um a11110 anl t•s por
HPII (loY(~r·no an Oovernn da Cnnfederat_:ão Suissa", a salrida
fia U n ifío Po~;l ai do :Estado dos Ala ui! as loruar-se-ú L'l'ft·d i' a
a ?8

d1\ ~\gosto

de 1926.

,

A partir da nu·sma dala, eslt' Estado dt~\'t~r;. l'PllUJJeiar
jgualmf•nt.P a sua participação aos outros Actos da União Postal
enumerados mn snguida, aos quaes havia adl1erido:
Gonvl'n~;ão l'l'laf.iva :í t.roea de encommcndas poslaes;
A.iusiP rnlali\·o á troca dt~ em·las c t.le caixas CO!H valor
dnolarado:
Ajuste rplativo ao serviço de valcs-poslacs.
Aproveito esla oeeasiãn para lhe reiterar, Hcnhoe M~ni~fr·o,
as s•·~m·uueas de minha mais alta considcra1~.ão. - (Assiguado)
Gcrtsch.
A Hua Exeellencia o Senhm· Dr. Pelix Pacheco, l\linü;tru
do Estado das Helaçõcs Exteriores.

J)ECHE'I'O N. 17 .08{) -

DE

21 DE OUTlJUHO DB 1925

Publica a udchsiiu da !Ldhonia a Actus .d·tt, l:nifin
tecção da Propriedade hulustrial

1HII'lt

a l'ro-

O Pl'l'í!identn
t'il fay, JHlhlica a
da União para a
1°, convenção

da HepulJlica dos Estados Unidos. d1) Braadhesão da I .. cthonia ao~ seguinte::; j\dL•s
Protecção da Propriedade Industrial:
de :Paris de 20 de Março de 1883, revisla
elll HruxeUas a 14 de DczcmlJru de 1900 n en~ \Vas1Jii1gtou
a 2 de Junho de 1911;
.
2", aju~Le de Madrid dn 14 de Abril de 18!)1, J'l'VÍ:·:Io errt
Ht·uxcllas c em \Va~hington; relativo ao registro inLennwioIrul t1o marcas de fabrica ou do commercio;
3", ajusf.e de Madrid de H de Abril de 1891, l'P\·islo l!ltl
\Vashingtotl, rclaf h~o á re1H'cssão lias falsas int.lica~.:üe::; de
JH'uccdencia de mercadorias.
O Governo da Lethonia pede i'icar inscriptu, fiara us cffeito~ do pagamento das despczas do Burca.u Inlnl'lraciunal,
11a Vl c· Iasse, cmJfol'nw eOJlllllUnicou ao l\1 inistt~rio das He1at;ões Exteriot·es 'a Legação :-3ui~sa 1wsfa Capital em unta
Jl. nn U/8, de 12 Ih~ .Agosto de 1925, cuja tratluct·ãu nHil'ial
acompanha o vresente decreto.
·
Hio de Janeiro. 21 de OutulJro de 1D~r> 101° da lud~·veutlcucia c 3'7o da Hopublica.
' '
All'I'HUR Iu SILV.\. .BimJ\:.\.HUl.!:S.

José Pelix ~1lves Pw.:lwcv.

'l'HADTJCÇAO
Legação da Suissa no Brasil - N. GG. G/2-! Hià
de Janeiro, 1.? cJe .\gosto de Hl2rí.
Senhol' 1\linjstro - 'l'enho a honl'a de levar .ao conheeimento (je Vºssa Exccllenda I(JLW, em nota do H do nw~ ultimo,
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a Legat;ão da Lcthonia notificou ao Gonselhq_Federal Suis:;;o a ar! hcPão de seu go\·crno aos .Ados da Um ao para a Protecr.ãu da P1·opriedude Industrial, n. sulJer:
" 1'', convenção lle l'aris de 20 de Mat't:U tle 1883, r.evisfa
f'Jtl Bruxellns a 1<i de DczemlJro de 19ú0, e em Vva::;lunglun
a ~ de .lunllo de 1911; ·
.
.
.
2", ajuste de :Madrid de 14 de . .Abril de ~891, ~·evJ:;to ~\lll
Hruxellas c em \Vashington, relativo ao registro InternaclOnal de marcas de fabrica ou de commercio;
;j", ajuste de Madrid, de 14 de Abril de 18tH, revisto ·('.m
\Vashing'lon, relativo ú repressão das falws itH.lic<u:ões tle
In·ocedcueia.
No que diz respeito á contribuição das despez:ts <.lo Bureau Internacional, o Governo Lelhão pediu para fieat• iu:::;eripto 1w. VI classe.
.
De accôrdu corn o art. 10, alinea 3, tla Cunven~:ão (la
Hnião, tal adhesãu começará a vigorar um mez depois tia
vreseutc notificacão.
Pedindo a Vassa Excellencia tomar nota de~tn. ádhesão,
aproveito esta occasião para lhe renovar, Senhor Ministro.
a~ •Eegurancas ua minha mais alta consideração. .(Assignado) GeJ'tsch.
- A Sua Excellencia u Senhor Dr. Felix Pacheco, 1\iiuh; ..
tl'u do Estado <las Relações Exteriores.

DECHE'l'O N. 11i,.OH1-

Df~

.2i

DE OUTUBRO DE

Hl25

F'a: pniJ/ir·o o deposito. de 'l'ati{icação, 2W1' pm·tc da Vuúezueltr,

do Tratado para evitar ou prevenir con{lictos entre os !Estados Americanos·, assignado em !,Santiago do Chile, em•
1923.
.

O P.resident.e da Re.publica doiS IIDs{ados Unidos uo Br~tsil
far. vuhlico. que, segundo communicação dirigida ao ·l\linistcriu
(]as Itelaçtõ:es Exteriores pelo Ministerio das Relaçõc:s1 Exteriores' do ChHe por nota de. 27 de julho ultimo·, o Governo de VcnezueJra fez depositar no Ministerio das Relaçtõ!es Exte·riores
1_laqnelle paiz, aos 17 de julho do eorrentre anuo, o instrumento
!ltJ ratHicae.ão, por parte do me~mo Governo, do Tratado vaTa
evitar· on ~n·eveni.r conflict.os entre õs Estados Am;ericuuos, ossitgnudo ~~m S'~nUago do .ühid:e a 3 de maio do 1923.1
l-tio de Janeiro, ·21 de outubro de Hll23, 10·1° da Iw..lt•vcndencia e :Tio da Hcpub1ica.
'An.'n-IUR DA SILVA B:tmN,\Hu.Es •

.Jos6 FeliJ: Aloes Pacheco.

Leir; de 102.;) ...... Voi. J.l
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DE'CDETO ~. i'i. 082 -

DL

21

UE OUTUHilO DE

19~5

F'az Jmblieo o deposito de 1'Uilíicação, 1Jelos Estados Unidos ela
1\ nwrica, da Convenção :iJCU'a a protecção das nw1~cas de {aIn· i co., con!.nze1'cio, agricwltura e nomes conww'l·ciaes, osúana,d:l em Santiouo do Chile a 3 de maio de 1923 _
O Presidente da Tiepublica do:s !Estados Unidos do Brasil
faz publico que o embaixador dos Estados Unidos da America

uo Chile. remetteu, a-16 de jvnho ultimo, ao Ministerio da-s Relações Exteriores em Santiago, par·a o respectivo de:posito, o
instrumento de ·ralifiooção, por parte do seu Governo, da Conven(;ão ,para a protecção das marcas de f,abrica, commcrcio,
agricultura c nomes commcrciaes, as:signada ·naquella cidade
aos 3 de maio de 1U23, -- com as reservas constantes da communicação diri,g~ida ao Ministerio das Relações Exteriores pelo
iMinisterio da'; Helações ExtcrictDCS do Chile por nota de 27 de
dunho dPsf.e anuo, cuja traduecão acompauha u presente dec::.·eto.
Rio de .Taneil'ü3 21 de oulvbro de 1925, 104" da lmlependsncia e ;;no da Republica.
·
ARTHUR DA SILVA BER.NAH.DES •

.To . ~ é Feli.1: 1\lves Pacheco.

'l'RADUÇÇÃO
Hei:mhliea do Chile - Minisl.erio das Ilclaçücs Exlel'iore:i
.Santiago, 27 de ,jtmn0 de 19~5.
Sr. ministro - Tenho a honra de participar a V. Ex.
tJliC o embaixdaor dos Estados Uuitlós, Exmo. Sr. \Villiam
:\IIller Collier, remctteu a este ministerio com a riota de l'i
.llo corrente e para os effcitos de seu deposito o Instrumento
•ie ratificação por parte de seu Governo da Convenção para
a Protecção das Marcas de Fabrica, Commercio, Agricultuut.
e Nomes Cornmcrciacs, assiguadn na V Conferencia PnnAmericana. ·
Na dita communi0ação se deixa constancia de qu(·, conHJ
~·c expressa 110 alludido Instrumellto de ratificação, o Oo,\·erno -dos Estados Unido.s ratifica a Convenção de que se
rtrata c remette o Instrumento mencionado para seu d(;.p:,slloJ,
com as reserYas llU intclligehcias que· litteralmcnte copiadas
.l(:•n seu texto original inglez, da nota do Sr. embaixador do:;
.li-:tados Unidos s0 reproduzem a seguir:
.First, t:hat in section of article VIH f.IJo wur·ds <<aiLil
I o whi~h they givo. eou~'S!" for t}?.e purpose::;». thc equ iv3.lcnls
(lf wluch
appcar m the Spamsh, Portuguese an!l FL'cnclt
1,.,,.ts o f the conventiou, ~h ali bQ insel'le;J in the En~:hh fp_·\J,
aflcr llte word «registration~. so that thc English tcxt. r1f UH~
f:iedion shall read as follo\"-s:
Section 1. To keep a detailefl J'CCOI'd or the appHcaLIOil-i
~·or JhQ rccogniti·J~ of ma,rlis received through th~_! müwuat
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offires of regislruLiun mu1 tu whi.elt Lhcy givc courso for Llle
pm·poses of tltis ronvcntion, as wcll as of all assigmneul.s ur
trausfcn; Lhereuf anu oJ all uotices pertaiuing thcreto:
Sccond, that in arth:Je JI of the Appendi:x:, suhheaui;Jg c.
line !!, thc words «for registration» the equivalenls or \\'llielt
appcar in the Spanish, Portuguese, and French text~. !:ihall
!)e inscrted in lhe Engli;::h text after the word «applicalion:?
so that the English text of the line shall read as follows:
«2. The date of thc application for registration in Llt(}
S.state · o f first registration o r deposit. »
'
Third, that the exp:;.·essions in article I cWithout pi:e.judice to the rights of thc third parties» and in articlf:l 11 «in
the absence of other proof of ownersh1p of a mark» are. a1J:1
~hall be, interpreted to prote9t every. user of a trauc-llmrl;;:
in the United Sstates having ownership thereof by rea::.on
of 2doption and use, anct with ur without subsequent rcgt~
tration, frorn any ·claim of prwrity under this couvPilLtoll
J.Jased upon au appEcation or a {ieposit in a signatory :::;tatt_~
fUbseqnent to tbe actual date of such adoption and use in llto
.United Sstates.
F-ourth, that thc exprcssion «legal protection fa1· ·ttis
nmrk» in Section 2 (a) of articJe V shall be interpretcd lo
i.r.clude ownership of the mark m the United State3 acquirco.l
by adoption and use and with ül' without subsequcnt •·egi~
trution.
li'ifth, that nothing coulainct.I in this convcnlion :-;lmJl
take away ur lessen any_ trade-mark righ or any right, b uHu
a tradc-mark of auy perwn residing or doing business in tlt•.!
Uniied Sstates h ereto f ore or lwreafter lawfully aequ ii'eu
unucr the comrnon law ur by virtue of the statutc" of tlte
~cvcral States or of the Untted States.
Ao communicar o que prcC~!dc a V. Ex. pa1·a ~e~L 'tJnhecimeHto e fins curr~spondcntes, aproveito a opportuair.lado
para reiterat· a y. Ex. as seguranças de miliha mais alta 1.}
disUucta. consideração. - Jorae. Matte.
Ao :E~xmo. Sr. minis~ro das Helações Exteriores dos .E:;t<.~.
do:; Uniuos do Brasil.
·

1H~ChE1'0

N. 17.083 -

IH!i

21 t:Jtt OU'l'UBl\0 JH; I H:!:;

l"a; puúlico o deposito de ratificação; pela Repuulíca do Sal··
vador. de Convenções assignadas na V .Conferencia J•an. ..

Americana, em Santiago do Chile ..
O Presiuentc da Hepllvlica tlos Estados Uniuus -:b Bt·a:w
_:\fiTJ.istr·rJo das llelações Exteriores pelo l\linisterio das Relaç0e.s Exteriores do Chile por netas de 27 e 28 de julho ull.imo, ;'
r:overno da Hepublira do Salvador fez .depositar naquelle
ntinísterio em Santiago, UüS 10 de julho deste anno, os mst1u...;
mentos do ratificação, por pai·te ·do mesmo Governe·, ua5
~ouvcuçGcs ~obre a uniformidade da nomenclatura pl!."a
a
Útl publieo que, segundo communicação dirig·ida ao
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~~ las~ifica..-fin Jc mercaduí·ias o sobre a publicidade :k do-·
•'lllllPUio:. adu:mPiro.', tt!sig.nudaz: em ~uutiago do ChilP a J

1le umiu de J 923.
Bie d·~ .Janeiro, 2L de outubro de 1U.:!5, ·10í" da lnd.;I)L'llúcncia c :J7• lla Hcpublica.
.

AnT .lHJl~ oA

~li. VA llEll:-IAIUJ.Es.

Jos(: Peli;J: Alves Pavhccu.

l>ECHET0 ~-

17.08~- DF

21 ue. ou'funnu UE 11}25

ilppll-otHt o pmi:Jcto e N'spccti·uo· otçanwnto, na itnpudaw:út de
5!) :7ü5$2:!8. de urn novo 1J0slo

Itw·w·é, da Esil'oda d·,·

telcy1'aplt'ico

110

1'Úmul da

F'cr1'D Sorocabana

O Presith:mte r.:a Hcpublica dos Estados Uuiclos do HL'asil,
:ll.tenllendo ao que requereu & Estrada de Ferro Sorucabana, o
d·~ aceôrdo eum o parecer prestado pela Iuspcctoria Federal da~
Estradas, PIH ·llTicio n. 'i'W/8, de .'.!2 de setembro do cotTeute
mmo, decreta:
Artigo unico. Fi,?am approvados o pt·ojecto c or~::::.mcnln
quP com f'Sin baixam l'Uhricado~ polo .flirPetor geral de ~~xpc
tiienlc. da Secretaria. do E&tado d.o Ministcl'io tia Viaçãq. e Obras
Publica~. par·a ~ ronstruccão de um no.vo posto tclegraphico no
kilomctro 247·9·1 3. do ramal federal d{.'l Itararé, da Estra·:~éi do
Ft•rTo SorocalJana. :~ntre ..,~ estações de Ccsario e Rcchait.
~ 1." Será ins!.'ripfa na conta fle- capital do referido l'amal.
df~pois de ucvidamP.nlc apurada em regular tomada de contas,
a :lf'spcza tJUe ~:'ôL· l'P::tlmentc cffectuada. até o maximo do oroanwnfo om approvndo, o qual. con'! a reducção nelle. feita pela
rnspecf.or'ia Fedem! das ]l~stradas. baixou á importal1Cia de
r;n :76!Jl!i228, (cinror·nta e nove eontos seteeeutos e scs~o1fa. e
ei;1co mil duzentqs e vinte .; oilo réis).
~ :!. Para a conelu~íl.o dos rcspeêtivos trabalhos fica rnat·eado u prazo flp 1 rquatrn)- mczcs. a eonlar· da data cru qu1.~ a
:·equcrente Uh· nolificadn deste ::iecrqto.
0

Rio de JauciL·o. 21 ~b outubro de 1025 10í'' da
(icncia e 37° ela Hepublica.
'
Annwn.

lmlcvcn-

UA StLVA D1mN.\HUE~.

FranC'i.sco Sá.

~CTOB

DO

~ODER

DECRETO N. f7. 085 A Ji}JI'01'n.

o J)1'o.fer/ o

P

o

DE

421.

EXECUTNO
21 DE OUTl'BllO DE 1925

orçamento, na hnportancia de' J•éi.,

1.'1:26.1$-lfW, J)(n·a t~onst1·urção de wrn ti.Psl,io no pateo drr
Ps/rtt_'t"io de Sapcsfll, do nona/ r/P 1'-fbflt/11, tltt l?st i'ttdtt. de
J.'f'l'i

o Stí1'ocohmw.

O Prr~id<>nlr da fiPtmblica dos Eslados Unidos do lkn~il,
altf'nd('ndo ao CJUf' l'N!Uf'rou a E~lrafla df' F'('rro Soroeahana. P
lf'ndo orn vi~fa a~ informaçõPs prí'st.arlas twla JnspPclot·iu FPdPI'al daR Eç:f mdas. :•rn officio n. 701/S, dP 15 rt .. !'t~tPmbt•o
findo, dl'l'rrfa:
Art. 1." Ficam approYados. dP acct1J'do com oi' documentos qtw cnm (•siP baixam I'uhrieados pplo dirPcl OJ' f?l'ral rln
Exp.-:fliPnf .. da S<>crPiaria dP Estado dos NP.g·ocios da Via(fio
c Ohras Publica, n projrcfo <' o l'<'Stwcl ivo Ol'ÇHJIIPnln. na inJpm·fancia de 1;j :?ü3$1ü0 (lre~c contos fluzPntos (' ;;;cssPnfa c
1r<>s mil ·~cnlo P ~·wssenfa l'r'ig). para consfrucção dr~ um rlesvio no 1mtrn da I'Sta~ão dn "HnpP~al", do l'amal df' Tihagy,
da }~stJ·arla dn F<'rl''o Sornraha11a .
.\ri. 2. 0 .\s dNiJH'zas l'Palizadas alt' o maximo dn ot·r.anwnfo O!'a approvarln serfin. rlcpoi;;; ·dP apur·adas Plll lomadu dt•
pontas t'PgulaJ', lcvarlas ú conta do capital do· refPridn I'amal.
;\ri . :t" Paea rxf'cucão das obras rira fixafln o pt·aw dn
:: (flqu~; llli'ZP'-'. a r'onlal' da da!a em quP a r«'f!IJPI'Plll" t'I'<'PbPt' llflf i ri!'U!_.'fí.O do }ll'f'SPilf I' df'Cl'0tO.
nio flp .TanPi.r·o. 21 dn oüluht•o flp Hl?;), 10~" da Indr'-

pr•tHh·m~ia " 37" da Hrpuhlica.

AR'rnun.

DA

SnxA

BRn.:-\.\llnJ·;s.

Francü;co Srí.

APJH'm'a

r)

JH'o.if'do r 'i'l'8}H'rlil'n n1'l'anwnlo, na im]lol'lrmcin r!P.
de nm 'ltmJn 1msto /f"lP(l1'llphicu nu ,·ttnlftl t/P.

.'18 :7:)R.~.'17R,
Tihllfi!J, dH

g~IJ·rulfl

tle Pen•o 8orurt~1Hnlf/.

O PrP~iflPni.P da HPrmhlira dos E~fados Unido,; dn HrnRil,

nf t.<'nclPndo ao flll(' rNturrcu a Estrada flp Ferl'o
~~ dP aeeôt·do
dn~ Esfradns.

~ornrahrma

<·nm o parree1· ·pr('SI ndo pf'la lli~Jwelnt'ia Ff'df'J'~ I
•·m nffirin 11. 71 'tiS. de H{ dr ~f·l<'mhl'o tlo ror·-

anno, drerPta:
.\ri i.!!o tmico. Firam :ft>Jwovados o .projecto r• nr-r.amrntn
Cfltn com P&fP baixam. ruhricadn~ f;P-lo diredor gPral tle Exprdimll.e tla Sr.erPfarin clP :Estado do Minislct·to da Via<~fin r Obra~
Pnhl iea.;;. paea a f:onstrucção flP um no\·n posto I clPgraphico 1111
l.;ilnnH•Il·n 'i·!~.ROO da E.;;trada ~~f' FrrJ'o RoJ·cwahanà !'ll'•"" :1'"'
•·,;f a;;tí .. ~: dt~ llán,~IJal'ia. P Barlvr:t · no· ramal fcdren I 11'c· Tih:tt:\ .
~ 1." :\ di'SJWZa f!llP filr ··rNÍlnwntP cfff'Pluudn ntl~ n 1~1~
ximn dn l"n·çanwnto ora approYado, ·o qual, com ·a :redgcçã_C!·
l'f'llf"

~o\r.TOA

no POnER . RXRCtJTIVO

nelle feita pela Jnspectoria Federal das Estradas, baixou á. importancia de 38:758$378 (trinta e oito c_ontos. seteeent~s e 9incoenta e oito mil tresentos e setenta e 01to réis), sm·á mscr1pt!l
na conta de capital do ramal de Tibagy, df'pois de dev;irlanlflnfo
apurada em regular tomada ctc contas.
·
§ 2. o Para a conclusão dos respectivos trabalhos fica ma Prado o prazo de 1 (quatro) mczcs, a contnr da rlnfn em lflll' !l
rNJllCrcntc for notificada C·este decreto.
Hio de .Janeiro, 21 rlc Ollf11l1ro rtc 1925, 1O!~~~ rln Tnrlrpen~~o da RepuiJhca,

denciu e

A"THUf\. Q.'\ SIL\':\ llER~ARPES,

nEcnET.O N. 11.mn- nr. 2tnE ouTTmno nr. Hl:?5
App1•ova o p1'o.feclo e o orçam,~nto, na importanda df? rd<:
10:957$086, pm·a construcçlio de ttm desv'io 1u> palro ·1rl
(~.çtar;ão de Cervinho, do 1'amnl de Tiba011, drr. Esfí't.lffa _t(fJ
Ferro Sorocrrbana.

O Presidente da Renublica dos Estados Unidos do Bradl,
nttendendo ao que requereu a· Estrada de Ferro Soroca.ban.a
e tendo em vista as informações. prestadas pela Inspec+.oria
Federal das' Estradas, em officio n. 698!8, r! e Hi ele sotemhro
!'inrlo, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de conformidade .com o~ documentos que com este baixam. rubricados pelo director geral
de Expediente da Secretaria de· Estado dos Negoc·ios da Vtação
e Obras Publicas, o pro.iecto e o respectivo orcamento, na
1mportancia de 10:957$086 (dez contos novecentos e cincoenta
e spte mil e oitenta e seis réis). para construcção de nrn
oesvio no patco da estaçfic de Cervinho, .do ramal de Tihagy.
da Estrada de Ferro Sorocabana.
Art. 2. As despezas realizadas até o maximo 1lo orçamPIJ!.o
ora appróvado serão, depois de apuradas em l omnclil dP
er,nf as rcguJar. levadas :'i conta do capjtal do refer'tdo 1·~tnlll i.
Art. 3. Para a execução das obras fica fixado n Jlrazo
de 3 (trPs) mezcs, a contar da data em qu~ a requPrPn!P l't'rrhr;· notificação do presente deereto.
0

0

.

Rio de .Janeiro, 21 de outubro de 1!.>.:?5, toío da Tnch'pendrmcia e 37n da Repuhliea.
AR1'HUrt. DA

SILVA

DErt::'\ARDRS.

F1'ancÍ-'lrfl Sá.

.,r.To!; no r'onRn Ji:XF.r:u'l'Ivn
DRORETO N' 17,088 -

Appl'tWa

o.<;:

pro.iccto.~

PE

21

DE OUTUBRO OB

1925

e respectivos orçamentos, na Hnpor ..

lancia total de 4U :080$340 (quatrocentos e quat01·zn
conto:~ oitenta mil t1•esentos e quarenta réis), de ,ffCÜ
'llOvos po.9lo.~ tclern·aphicos no 1·amal de Tibnyy, da Est;·odn. de Jt'cn·o So1'f>caftrma.

O Prrsidente da Hepuhlica do~ Estado~ Unido~ do
Brasil, al.tendendo ao ·que reqvcren a Estrada de Ferro Sororahann c de accôrdo com o parecer prrstado pela Inspectoria Frdera I das J~stradas. r.m offie iu n. 7'27/S, d~> ~?. dr ~e
Íl'lltht·o do rf)t'l'l'nlr. amw, drcreta:
.At·l.igo 1111ico. Ficam approvados os Jll'OjPclos r]ttn com
e-.te baixam, rubriearlns pelo director g1·ral de C'xpedienln tia
SPrrPI ::tria dn Estado do l\linistr.rio da Viação <> üln·as Publit·u.;, pat·a a conslrncção dr sei;.; novo~ postos h'legt·aphit·o~
11a E~lr·tJda de F'f'rro Rorocabana, e hem assim os re~pectivo~
Ol'('::tmrnf ns. qur. com alteraÇões c rrducções em alguns dclle-:;
l'-cifas pela Inspeetoria :Federal rias ·Estradas. haixaram á importanria f o tal de 111 '• :080$31.0 (quatrocentos c quatorze
r.crntm; oitenta mil t.resentos r 1quarenta r{•is), os quaes tamhem a c~l.c acompanham, igualrncniP n:bricados, sendo es3eo;;
postos telegraph.iros r.onstrniclos nos srgninte" pontos do ramal federal dr Tihngy: no kilometro 468,885, entre as esta<;õcs «Bermn·dino dr Campos» c «Luiz Pinto», orçado em
67:635$801; np kilomctro fi07,770. entre as estacões de <<'.Fortuna» r <<Ünrinhos». or~ado em 55 :913$30í; no kilometro
578.130. rmf.t·e as esfaçõf's de «PalmHa~» r «Sussuhy», orcado em 74::?.í:?!f;:>13; no kilomctro 593,301, cnt.rc as estações
dr. «Snssnhy» r. <<Candiflo l\[otfa». orçado em 83 :8:!.'t$51:l; no
kilonwlrn ll 1!),:.?3ii, entre as estaçõicS de «Assis» c «Corvinho»,
orçado rm R3 :.280$356. e no kilomctl'o 61.8,424.. entre as e~
tat:õcs do <<Cardoso rlc ;\lmcida» c «P'aragnassü», orr::ndn em
~9:183$R53.
.
.
§ 1." Scr:í. inscripla na conta de capital do rnferido ramal, dt•.pois dt> df~vidamrnl c ·apurada em regular tomada dr
contas. a drsprza qti.n filr realmente cffcctuarla com a ron~tr11reãn dr rada poslo f<'(Pgra11hieo. atr o maxirno rln coi·l'f'spnnrlf'l1tr orcamenf.o, om aifJIJWovarlo.
·
§ '! ." Pam a ronclusão dr cada uma elas ohr::ts dr qne ~r
frnta. fira mal'cado o prazo do •:> (cinco) nwzes, a contar da
da'a t•rn .ryuc a rcqnrrrnte fôt· notificnda drsle rl0.rrt'fn.
Rin ílc Janeiro. 2.1 de onf~thro rle 10:?5. 101° da IndrprnrlPn<'ia c 3i

0

ua

Hrpubliça.
ARTIIUR DA. SILVA BERX\fiDE~~

Frai1cisco Sá,

ACTOA DO PODRR FlXF.CtJ'J'IVO

DF. 2.1 DE or"runno nB 1\125

DECRE'fO N. 17.089 -

A PJJNn'fl n pmjecto e 1'CJJedivo m·çam.enJo, na imJJ01'lancin
dtJ 43 :02·2$3-18, de um not'O posto tele(J'l'aphir.o uo ·l'tWiflf
;/() 1'ibo(J1J, drt EsfNula dr> Fm·1·o .Sorncabann.

O Presidente da Republica dos .gstados Unido~ do Brasil,
a Estrada de :Ferro Rorocabana
prestado pela Inspectot·ia :F'Ninrnl
1lns Estradas, em officio n. /39/S. de .:!6 flp ~dAmbro do l'Ol'~r·Pnl e anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projec.fo t' orcamcnto
flue com ,':'stc baixam, rubricados pelo direc.tor g(lral do J~x
pr.dieu{t~ -da Secrelaria de Estádo do :'\finisterio da Viaeão f'
Obras Publicas, para a eonstrucção de um novo posto telegraphico no kilometro 033..15~. do ramal fPdernl dP Tibagy.
da Esl.raàa d,~ F('rro Sorocabana, entre n~ f'~fat;0Ps d•~ Cf't'vinho f:: Cardoso dn Almeida.
§ 1." ,\ despeza que fô::o re!llmente efJ~dt><Hb, ai{~ n
nmximo do orçamento ora H~lprovado, o qual com a !'•"·lue"'iio
nelle fl'ita p.<~Ia Inspecforh Federa! d:c1,g l~stradas, ha ixou :í
importancia de ·19 :02:2$3·í3 (quar<>nla (' nove eontos vinft•
e dous mil Lr~'>sen1o~ c Wla;·(lnta e t.rf"R r•' i~), ~,.~eá in.;;;r;•ipta n:r
t~onta de eapitaT do r,~f~ri{lo ramal. dnpoi.;.;
dn riPvidatrwntc•
tl[HIL'ada f'm regular tomada de contas.
§ 2." Para a conc1nsão dos rcSJ,H~divos t.J•allalhoR fira
marcado o prüzo fle 't (quatro) meze~, a conl.:u· da data l'nt
que a rcquer(lrltc fôr notifi,cada desf.·~ decreto.
allendf~ndo ao que requereu
,., RI~ accôrdo com o pat:ec...-lr

Rio de

J~nP-iro,

21 de ouluhro de 1 \1"25, 11H" da Tntlf'pt"n-

<lcncia c :lJO da Republica .
.:\RTHUR DA

Su.Y.J\

BERN.\HDE::;.

Francisco Sd.

DEORRTO N. 17.090 -

DF. 21 DF. .otrTtrnnn nB Hl?G

tJ.~ estudns flc{inUinos c 1'C.fl1)ectivn m·çam,ento. 't1fl
·impoptancia de 8.660:709$298 (tres m.i.l sei.çccuto~ P sr.s.fltJnfrt contos sctr.centos e nove mil duzentos c nO'Ilr.nt a r.

APP1'0NJ.

oito d·is), fle uma variante na linha do 1'io rio l'r.i:tt~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos 'do Hra ...
sil, at.t.endendo ao que pro"{>OZ a JnRpectoria Ferlc>ral das Estradas, em officio n. 639!8, flo 12 de agosto •rlo nnrJ'!'ttl n
:mnn, decr(lt.a:
Artigo 1mico. Ficam approvados oR r.st,ndo:::; rlcfiniUYo."
r. respPctivo orçamento,
na importaneia fi(' a·. 660 :709$29R

(tres mil sciscGntm~ f' sessenta •~onf,os sef.rrento~, e nove mil
•luzentos P noventa n ()i{ o réis), constantes dos documentos
que com eRte baixam, rubricados pelo Directór <1eral de Extpedie!J,te da Secretaria de Estado do 1\linisterio da.

VilH~~n

n
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Obras Publicas, n referentes á variante que, por iniciativa
do ao Districto de Fiscalizaçãrr da Inspectoria Federal das
Estradas. foi «>studada entre os kilometros 99,668,84 e
117,62.8,2'~ (rsf.atf\o rte Cambuhy), da linha do rio do Peixf',
cu.ia consl rncção nstá contractada com a "'Companhia Estrada de :FeiTo São Paulo Rio Grande",, em virtude do decreto
n. 12.-1 7H. de 23 de majo de 1917; os quaes estudos e orç'amento suhstifnirão os rrlativos a uma parte flo 5° trecho,
apprlwarlos pelo dec.roto n. 13.485, dn 21 rlc .fevrrciro do
1919, n os referentes a t-ono o Ü n ultimo trer~ho rJa mencionada linha, approvados pelo deerPlo n. 1:3 .'191, •df' ;) flr mnl·r.o elo mPsmo anno •.
0

llio dr .Janeiro, 21 de onfnhrn do 19?:1. 101° da Tndcprndcncia e 37" da Rcpublica.
J\RTH UR JJ.\ 8HN.\ Rl~lr~L\HI>F.S,

Fnmci.çcn Sri.

ur•x::rrr~rro

N. 1i

.nnt -·

:'-1.\.o rm Pl'nuuno

A 1Jt'l'

rtn J/inistt?1·io ria. .Tustiça. e Ncqocio8 lnterior·rs n c;·edito
{'speciul de 22:838$709, 1Jara occm'1't~;·, 110 amw de 1.9;3;;,
uo panmncnto dos vencimentos rieDido.~ atJ t·nrador rsJwdr• ucridentr.s dn trahalfw do nisfJ'irfo 1;'ef/C1'0l

,.;,z

O Peesidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
l1avomln consullado o 'rribunal rtc Contas, na conformirlarln
do m·t. 93 do Regulamento Geral d(' Contabilidade, n tendo
t•m ,.i~la o~ termos do decreto n. 4.942, de G do agoslo drstc.
nunn, l'l'solvc ahrie ao MinisfpJ·io .Ofl: .luslir,.a c Nf'gorios Tnlf'l'iOl'l'.<.; o crf'rlifo ·especial de 22 :R38$70H, para {)CCOl'l'Pl', 1111
,nnnn do 1925, ao pagamento dos vPncimPnf.os dPvidos ao ru l'!l<lor Ps}weial de areid<'nfP;õ; do trai talho r1o Dislt·irt o Ji'r.dPt'nl, na

rnzfín flp

~

:000$, por mez.

Rio de .TanPiro, 21 de outnlwo clr 1H2.5. 10Ao da Tntlrpcmdcnc i a e ;17o da fif'publira.
AR'l'llllf\ 1u

Su.v.\

HF.n~AHOE8.

A{fmHul l'cnna .llmio?'

~~CTOS

nh POt>RR EXECUTIVO

hE

DECRETO N. 17.093 -

21

DE OUTUBRO DE

1925

A1J1't? ao Ministaio da Jnstif;a. e Negocios Interiores o credito
cspccia~ de ·3 :815$, pa1·a occorrer ás despe;;as, ern. 4925,
cmn u ensino e .educação da menor Cordelia, filha do {Orl~ecido Dr. Astolplw Dutra Nicacio, de accórdo com n tle.-.
c1·eto le-aislativo n. 4.121, de 3 de setemln'o de 1920

O Presidente da República rlos Esf.ados Unidos do Brasil,
tPnrlo f'm vista o disposto no art. 1o do decrr-to legislativo nn~
mnro 4. ·121, de 3 de srfemhro de 1920 e ouYido o Tribunal rlo
Contas. no.: ; termos do art. 93 do regulamento approvado pelo
decreto 11. 15.783, de 8 de noyembro rle 1922, resolve abril~
ao Ministcrio da .Tustica e Ncgocios Interiores, na éonforrnidafJB
do art. 2" do citado decreto lf'g·islat iYo. o ercdilo c~pecial do
trns cnntos oitocentos c quinze mil réis (3 :BU)$). para occorrer ás rlespezas. em 1925. com o ensino c eduração da
nwnor Cordelia, fiiha do fallecido Dr. As! nlpho nu Ir a N icarin,
f'x- PrPsid('nl r. da Camara do;;; Deputados.
Rio de .Janeiro, .21 de nul uhro de 1!l2:í, 1 Oi" da rndepen-

rif'nc ia e :-l7" da

H~puhlica.

ARTHUR DA Sn.V.\ 13ER~Al\lll<:~ •

.1ffonso Pcnna Junim·.

HP,()HF.TO N. 17.09 'l ----

DE

:! 1

DE OlJTl.1 Jmo DF. j

92;)

A lJrt? oo Mini!~ fedo da Justiça e Ncgoc.ios Interiores o CN'tlilo
r!spccial rle 22:.1f~l$, para paoamento de despezas, em.
1.92/j, corn a.r; iustallações da
ll'idt; Pr:dr:ml

1'rrceiJ·rt Vara Fede1'al dn ])is-

O P1•rsidcnte da: Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,

ns:~ndo da autor,izac,:ão constantes do art. Hi do decref o legi~

}~11 ~vo 11. 4. 848, do 13 do agosto de 19.?-'1. e tendo ouYido o
.IJ'lbunal de Contas, nos. tnJ'mos do art. H3 do rrgularnento
npprovado Pf~lo drcrcto n .· 1fi. 78:1. de 8 fie novcmht·n •le tWN
J'r:~o~\'f' abrir _ao .Ministerio da Justiça e Negocios Interiores "''ó
crcdtto cspc_cml de 22:151$, para occorrer ao pagamento de
rl_Pspczas dtP!:tu~das, Pm 192:5, com a installac.:fw da :r• Yara
h'drral do I>1sl J'Jl'l n Federal.
·

. ~lio dP .TanPiro, 21 de outubro de 1!12fí, 10'l" da JndP[H'ne 37" da Hrpuhliea.

deiH'Ja

.ARTJTUH DA S!LV.\ BEHX:\nilES.

Affonso PrJma JunioJ•.

ACTO~
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DECRETO N 17.095I

DE

2.1

DE OlJTURRO DE

1925

Abre, ao .11inistedn dn .Tust.iça e Neaocios Inte1'io1'es, o crcrlitf}
PXf'r'tUII'dina:l'io tle 200:000$, pm•a atfemle1' ds despczas dccm·rentcs do:~ serviços de combate, aos surtos epidemico:.;
de peste bubonica 'no Estado do Ceará e mais 'll.nirlades f'edenrdns no

nm·tc do paiz.

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
llsanrlo da autorização contida no § 1° do art.. 80 do decrct•j
n. 4. 5::16, de 28 oc janeiro de 1922, c tendo sido ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 94 do Regulamento Geral
de Contabilidade Publica, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça e Ncgocios Interiores, o c redU o extraordinario de réis
200 :000$, para attcndcr :\s dcspezas decorrentes dos serviços
de combate aos surtos epidemieos de peste hubonica no Estado
do Cearú 1.• mais unidndf's federadas do norte do paiz.

Rio de Janeiro, 21 de outuhr'O de 192.:1, 104° Lia lndependeucia e 37'J da Hepublien.
ARTJillH.

DA

SILVA

BERNARDES.

A{{mvw Penna Junio1'.

DECRETO N

I

17. 096 -

DE

2R

DE ouTUBRo

nr. Hl25

l>rí nnvo Re(Jul.amrnto rí.11 Ca.pitrmios dos Pm·tos

O l•rcsidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
fla auto:-ização contida no artigo n. 13, da Lei nnnwro 1 .'flHí. flc 9 de ,janeiro de 1920, revigorado pelo artigo 11,
drt. Lei n. ,... 895. de 3 de dezembro de 1921. resolve approval'
e rnmH.lar executat· o' Regulamento para as Capitanias doR
Portos, que a este acompanha, assignado pelo Almirante !'('formado Alexandrino Faria de Alencar; Ministro de Estado do5
Negorios ela l\farinl1a; rcvo~adas as disposi~ões em .confJ•:-u·io.
n~ando

Rio· df' .TanC'iro, 28 de o'utubro de 1925 _:.. 10í" da Indrpendcn(·ia e 37" da Rrpublica.
ARTHUR DA SILYA BF.RNARDEH.

Ale:r:andrino Faria de Alencar.

AOTOS DO PODER EXECt1'l'lVO

Jlegnh.l•nent.o das Capif.anias dos Po1ios, a que se
refere o n. 17.096, de 28 de onluht•n de 192!)
TITULO I
Dll ornanização e administração das

capitanias elos portos

C:\ PITl1LO I
JlA onGANIZNÇÃO IJl\8 CAPI'l'.\NIAS

..:\r!.. 1. 0 Ao Ministerio da Marinha, 110::> intermcd io da
Dit'N'lol'ia ele \Porto:; e. Gostas, compe,te suppl'intendcr a !l\lar·inlla l\IP!'cantc Nacional. nclla comprehendirlos: o rrmlerial,
o o pessoal, brasileiros~ inrlu;;;iyc pescarlorPs~ Pst.ivadorcs. Pml';•pgatlos nas embarcações mercantes. operarios de orfieina~
navae~. estaleiros c carreiras a navrg~ação•. a polieia mwal f'
al)ministrativa, a pesca, o regimen e a conservação das costas,
porto3, rios e ·lagOas aberlas á navegação interestadual ou
lntern~cional, no que fôr especificadd neste regulamento.
Art. 2. 0 O ter:itorio da Republica comprehende tantas
capitanias para o serviço naval, quantos são os Estados da
União, mat•itimos e fluviaes, incluindo o territorio do Acre.
Art. 3.0 O do'minio marítimo e fluvial da União comprehende: terrenos de marinha, os reservados á servidão publica, os accrescidos a accrescidos de accrescidos, de que trata
o decreto n. 4 .105, Qe 22 de fevereiro de 1868, os portos oe
mar, rios e lagôas franqueados ou não á navegação, ainda que
só ~e communiquem com o mar, directamente ou não, durante
uma .parte do anno; o commercio maritimo intel.'>estadual ou
internacional, e as aguas territoriaes da Rep~blica .
.Art. 4.0 Em cada Estado haverá uma capitania dos por...loR, com séde no ~porto de maior movimento, administrada.
!JOl' offtciaes da activa ~o Corpo de Offioiaes da Armada.
Art. 5. As capitanias dos portos, como repartições fcdcraes. exercem, no domínio maritimo e fluvial da União, a
jurisdieção compatível com a natureza dos seus serviço:..; c,
dentro dos limites dessa jurisdicção, indep.endem de qnaesqu·.w ontras repartições publicas, e estão dircctamente fJUbordinadas á Directoria de Portos e Costas.
Art. 6.o As capitanias dos portos terão delegacias o ao·encia.;; t•ndo fôr necessario estabelecei-as no interesse do <;nnmercio maritimo, da pesca e da navcg·ação, as cp1ars llu·s !'iearii..o tiirectamente subordinadas.
Art. 7. Nos portos estrang·eiros cabem aos consnlc.::; o'l
_r.,ei'vic;os da marinha mercante ··especificados ne:.::t.e t·eg-ulamentü, para o que haverá entendimento PlliL·n o~ m!ni•;lr•r'in"l
da l\Jat~inha e das Relac,;õe:;; Exteriores ...
0

0
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LlAl' l'rT,JLO Ir
liA CL.\ôSlFlCAC.:Ao UOS Sl!:lWlÇOS A CAHüU DAS CAP1'1'ANIAS

A1·L. 8." Os serviços das ·capitanias dos }Jul'Lo~ comtn·ehenuem:
1", a policia naval, o regimen e a couset·vação lla t:ünlu,
vortos, rio~ e lagôas da Republica;
2", a conservação dos pharóes e o lmlh:mmento da cusla,
d J::; pol'los, canaes, rios c lagôas;
J a iuscripção civil de !Propriedade de todas as cmuarcações nvciouaes, com cxcepção das de guerra;
~to, os. actos e contractos referentes ás cmbarca~,;õl.!s met···
eautcs nacjonaes;
.
5°, a matricula ou a in~cripção maritima de todos os illdividuos que empregam a sua actividade no mar, rios e lagô~~s, inclusive o pessoal maritimo
dé todas as repartições
fcJcracs, estaduaes, munici:paes, pescadores e os Pslivadore~.
Go, o arrolamento de embarcações do_ trafego c da vesca
c :J daa do serviço das respartições publicas federaes, esta ...
du~~es e municipae.s, excepto as da Marinha de Guerra;
7", '-• fiscalização da pesca;
8", as vistorias das emtarcações;
9", os soccorros maritimos;
10, os exames para obtenção da!3 carta~ de mTacs, mest rc:s de pequena cabotagem, praticas, terceiros maehiuisla~.
motorista::;, .patrões de pesca e eontra-m'cstrcs c on l.ros quae:-;qu~r <e:xames para obtcnç.ão de matriculas;
H, a collecta das multas que constituem a r~~t:P i ta cventu~l da rcpartioão;
12, a fiscalização da praticagem das cosf.as. por·lns, barra~, rios c 1agôas;
13, a direcção da Reserva Naval em sua rir,~mnscri IH:ão;
f.'i,, os processos por infraccão deste regulamento.
0

,

CAPITULO lll
Do PESSOAL DAS CAPJTANTA8 DOS PORTOS

ArL 9. As capitanias dos :porto~ serão de tres class(l~.
rnnformc a importancia da navegacfio e o movimenta do cnrr.mcrcin marifimo ou fluvial do Estnàn. assim classificadas:
a) São de primeira clas5e as capHanias dos porto<; dn:.;
Eslaclo.s do Amazonas, Pará. Pernambuco, Bahia, S. Paul·~.
Santa Catharina ~ Rio Grande do Sul; de segunda classe as do
Maranhão, Ceará, Espirito Santo e Matto Grosso, c de tcrce1~·n
rlassc as do Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, _\lagoa~.
Srrgipr. Paraná e do Territorio rlo Acre.
b) .A Capitania dos Portos do Districto Federal e Ilio oc
.lnnciro P considerada de classe especial.
. Pm,agrapho uni co. Qualquer capitania só poderá ser f-''~
varla de classe quando a. sna renda ordinaria for igual. durantr,
tres cxcrcicins consecutivos, á menor renda da capitania dr~.
c1a!=>s~ snpcrior, mediante rproposta do director geral de Porbs
e Costas no 1\Iinist.ro da Marinha.:
0
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Art. · 10. O pessoal rlas capitanias, delegacias e agencias,
destinado ao servi~.:o da Policia Naval c .do expediente da secretaria, será o da ~abella annex!l ou o que fixar a lei da des ...
,vez a da Hepublica, com os vencimentos nella determinados.
§ 1.0 Superintenderão a PoliCJa Naval, os capitães dos
portos, os delegados e os ajudantes, a qual será exeeutda pelos
pat.rõcs-móres, agentes, patrões. machmistas. marinheiros, foguistas P- capatazes.
§ 2-.0 • Exercerão exclusivamente o serviço de expedieP~a
da secretaria : os secretarios~ os amanuenses, os encarregado·~·
de diligencias. os porteiros. os auxiliares de escripta e o~
serventes.
·
Art. ·H. Nas ·delegacias, as funecOes de secretario s~rã'l
desempenhadas pelo amanuense e as de patrAo-mór pelo patrão das embarcações.
CAPITULO IV
DAS AGENCIAS

Art. 12. Nos portos cuja importaneia da navegação e do
commcrcio maritimo on fluvial não eomportem delegacü;.s,
haverá Agencias das Capitanias, confiadas em commissão n
·t~uiJ-officiaes ou infPriol'es. reforma<los, da Marinha de Guena,
ou, na. falta de::-tes, a maritimos matdculado·s nas Capitania~,
di\ confiança do capitão dos porto.~, para o cxercicio da poli ...
c ia naval que lhes compet.e.
Paragrapl1o uni co. Os agentes ficarão directarnente su!:Jordinados ao cnpifão dos t>ortos, de quem são prepostos.
Ad. 13. As agencias :::crão, com frequ.encia; inspeccionadas pelo capitão llo.s portos ou pelo ajudante que elle designar.
.
Art. 14. O pessoal das agenc1as poderá ter q~.!alquer outra vrofissão ou actividade que não seja a de empregado publico fcdc.ral. toda n'z que r.ão traga incompatibilidade para
u serY iço da Agencia.
Art.. 15. 0::; Jh-ros para o ex.pediente das agencias serüo
ful'Jlccidos pela Capitania dos Portos.
Art. 16. As agencias serão creadas mediante proposta
do director geral de Portos e Costas, que pedirá ao Congresso
N acionai a necessaria verba.
/
Art. 17. o pessoal das agencias é de nomeação do director geral de Portos e Costas, por proposta do capitão d(lS
11 ol'tos.
Art. 18. A cobranca das multas impostas pelos agenle3,
será feita por ordem elo capitão dos Portos, a quem serão remcttidos os autos de infraccão, de accôrdo com o estabelecido
uo titulo 1 V, capitulo 1°.
Art. 1H. Nas agencias, as vistorias das embarcações serão
1('i I as P?l'. peritos nomeados pelo capitão dos Portos, devendo
ser JH'I'SICIH1as por este ou por um dos ajudantes.
·
Art. 20. Os agent~s remctterão, mensalmente, ao capifão
dos .Portos, um t·elatoriO de todo o movimento da agencin
com indicucllo de medidas tendentes .ao melhoramento do~
serviços a seu cargo, e trimestralmente a prestação de conta
~os

serv1ços.

AC'l'OS DO PoDER EXECtJ'trvO

Art. 21. Os agentes, prestarão fiança, que será arbitrada
pelo direetoi' g(~ral de Portos e Costas de 100$ a 500$, não podendo assumir o exercício do cargo sem' haver entrado com a
respect1 v a importancia para a Repartição do '!'besouro Federal, que existir mais proxima da localidade.

CAPITULO V
DO MATERIAL DAS CAPITANIAS E ~UAS DEPENDENCIAS

Aet. ·22. As capitanias terão as cmlmrcaçõcs que fot·cm
ncccssarias para o serviço geral do porto, o material para o
::iOccorro maritimo, bombas e demais apparelhos para a extincção de incendios, tudo de accôrdo com às propostas dos respectivos capitães dos J>ortos ao director geral de Portos e
t.:oslas.
Art. 23. As delegacias e agencias terão as embarcações
apropriadas á navegação dos portos onde funccionarem e á
praticagem que nellas houver por administração. Serão tambcm providas de material iudispensavel ao serYiço de soecorro marítimo.
Art. 24. As capitanias e delegaci~s occuparão edificios
situados nas proximidades do porto, com accomodações nara.
residencia do capitão dos Portos e dos ajudantes, aquartelamento f1e seus empregados militares c. assemelhados e acondicionamento de todo o material nautico e de inccndio. 'l'erão
tamhem carreiras com coberturas para a conservação e limpeza das embarcações a remos e lanchas a :vapor.
Paragrapho unico. Os edifícios acima citados deverão ser
Pl'Oprws nacionaes.

TITULO li

Do pessoal das. capitanias e seus deveres
CAPITULO I
DO CAPITÃO DOS PORTOS

Art. 2!5. O capitão dos Portos, eomo chefe da capitania,
exerce autoridade sobre o pessoal nella empregado, tendo por
superior itnmediato o director geral de Portos e Costas, e, no
)1~stado de sua jurisllícção, é a primeira autoridade naval (!!H
assumptos estrictamente attinentes á capitania.
§ 1 . o Será tambern _a primeira autoridade militat• quando
no porto ou localidade não houver outra, de categoria superior,
no exercício de funcções militares de commando de forca ou de
chefe c'fc estabelecimento de Marinha.
~ 2. o As embarcações da capitania terão pintadÓ nas boclwehas o rJistinctivo que fôr estabelecido pelo Ministro .da Mttl'inlla. e que ~Prá içado corvto insignia do capitão dos Podo~,
11a prõa ria emtJarcação quando embarcado.
§ 3. o Esta insígnia só será usada em acto de servico ~
qunndo o capitão dos Portos não fôr contra-almirante qu~,
neste caso, usará a do seu posto.

AC:TOS DO PODER' EXECUTiVO

Art. 26. Ao capilfio dos Portos compete:·
1..., a supel'intend•'ncia do~ SPrvico~, o rcgin10.n c a cnn~e!.•..
Vílç:iio da co:5f.a, r·ios, 11ortos e lngôas;
2n, administrar os serviços da capit<mia com o nu.xilio ôn
rr~specl.ivo pessoal, cum}H'indo e fazendo eumprir as di:-;posiçücs 'lo presente regulamento;
3°, informar circnmstauciadamenlc sobro a cmwelli.eneia.
ou inconveniencia, presente ou futura, do aforameuto de terrenos de marinha ou resP-rvados: presidi r· a merl ição. p0r Ri ou
por preposto seu, e veri!Tcar si o terreno está ua zoua urbana
ou rural:
·
4°, r·esponder perante o director geral de Portos c Costas
·
pela fiel execução dos serviços que administrar;
5°, executar e fazer executar as ordens do dircetnr g'~·
ral (lc Portos e Costas;
6°, escalar o pessoal que deve prrmnncccr na capitaniâ
depois das horns do expediente, quando Iwcessario;
7°, corresponder-se directamentc com tod:1s as ::wtorida-(lcs do logar;
8°, processar c decidir todas as questões relativas :'i polieia naval, sem prejuízo das attribui~.õcs conrt•ridas ü. Policia do Districto Federal ou dos Estados;
9°, percorrer as repartições de sua depenrleneia, .em in~pccção, duas vezes por anno pelo menos, requisitando, ~i mlo
tiver, os meios de transporte ao dircctor g·er::tl de Portos o
Gostas;
10, presidir e ordimar vistorias a que forem submef.tidns
ns embarcações, ou designar para esse serviço os ajudantes
da capitania;
U, presidir a3 mesas de exame para praticos, mesf.t·es de
pequena cabotagem, terceiros machinistas, motoristas c arrnes ou quaesquer outros exames;
. 12, presidir por si, ou por delegação, nos leilões que se
rPalizarem nas capitanias;
13, providenciar sobre os destinos dos dinheiros arrecada:..
dos pela capitania e sobre os inventarias dos responsaveis da
Fazenda Nacional, ordenando que terminado cada exercicio,
os respectivos livros de receita e despeza c seus auxHiarcs se,jnm rcmettidos :'L Direct.oria Geral de Portos e Costas;
H, empossar os empregados c tomar de1les o comnromisso de bem servirem, e dar-lhes licença por motivo jt1stificado, não ex~edendo de 15 dias em cada anno;
15, nomear e contractar o pessoal cujo provirncnfo lho
competir;
16, propôr, a titulo de informação. o pessoal ictonro para
o serviço da capitania cuja nomeacão dependa do Minis f ro dn.
Marinha ou do director geral dos Portos e Costas;
17, prover l\s faltas ou impedimentos terrtpo1'arios dós
empregados que não tiverem substituto legal;
18, convocar e presidir ao Conc;elho de Compras, quaud:)
lhe competir;
19~ assignar os termos de ahertu:ra dos livros d!i repàrb..:
r:ão e bem assim das embarcaçõe~ mercantes sujeitas a es~~t.·
formal idade, autorizando a rubricar as folhas destes 03 ftmceionarios da secretaria e daquellcs os ajudantes;
·20, authenticar com a sua rubrica os documentos que ae·..
pebdmn da Capitania;
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21 organizar tabellas de fretes para as embarcacõe~ do
trafego do porto, comprehendidos os rebocadores de barra
f6ra;
22, propôr a adopçã~ de . melhoramentos ~c2nselh&dos
pela expcriencia e dos Já aplicados e~ reparhçoes semelhantes de outras marinhas com bom ex1to;
23 imnôr multas pelas infracções deste regulamento;
24: requisitar o auxilio das au.toridades civis .e milita.~es
e da.· policia, quando lhe fôr preciso faz.er effectiVas .a u.Isposiçõcs regnlamf'nlares, prender e pumr M que as mfrmgirem;
.
.
.
25, apresentar annualmente até 10 de Janeiro, ao d1rector
o-eral de Portos e Costas, o relatorio do anno anterior, do qual
~onste o estado dos serviços, 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, summariamente. a... remuneracão devida nor salvam~nto e abalroamento q~ nao exceda de

5:000$000:

·2s. m·i1~istrar ao procurador ·seccional todas as informações que forme necessarias ,para defender os interesses da
Yazen!ja Nacional;
29, mandar autuar, nos casos de desobediencia ás suas
ordens, ou do qualquer outro deHeto, as pessôas que delinqnirem dentro do edifício da Capitania e remetter o auLo a
autoridade competente, com os documentos e informações necr~saria'1 parn e'1tP. lhes formar Clllpa na .fórn~a da lP.i, dando
dr: ·tudo cont~. élo lnspector de Portos e Costas;
(Nos casos ch~ dclictos corilmettidos f6ra da Gnpitan!a, mas
em Jogares su,jeitos á sua autoridade ou jurisdicção, o auto
será lavraoo pelo emiJre:.!ado ITlêiÍS graduado que estiver presente, ou mccliante communicação testemunhada, e assign&.do
pelas testmrnmhas pres~neiacs do facto, ~ depois remettido
ao capitão dos Portos, para ulterjor procedimento, na fórma
desta alinea);
'
,
30, requisitar ás companhias nacionaes de nave~ação e
ás estradas de feHo, passagens para o pessoal da Capitania
qnando em serviço;
3:f, o capitão dos l\lrtos podorú c.1ar delegaçi:to aog ajudantes para substituil-o nos rmrv:~0:1 especificados nos numeros \:.:, 10, 11 e 12.
Art. 27. O capitão dos Portos delegará poderes ao ajudante, fóra d~s casos previsto:~ neste regulamento, quando
1
JUlgar convcnicn.c.
Art. 28. O capitão dos Portos, nas compras para o serviço da Capila~ia. <!rclen::trá que a acquisição- seja feita directamento r:cr· !tmccJonarw::; dt~ sua confiança, se~undo os preços cor·rentes do mercado e dentro das verbas oJ·çament:u·ü,~
:votadas. obeclrcenclo ·ao Codigo da Contabilidade dà União.
Art .. 29. O capitão dos Porto3 retirará ou negará r.. assc
para s~lhJda das embarcaçõe~ que não estiverem convenientemon~c apparclh~das ou estiverem com excesso de carga além
da hnha ele reg1~t.r·?· SCf!rlo mnlbd.:> o eomrnandante em 500$
e, no caso de rcmcidencia, em 1 :000$(;00.
J..eia de 1925- Vol. II
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Paragrapho unico - Quando se tratar de linhas. subvc't!cionadas pela União tambem dará parte da occurrcncm ao dtrector Geral de Portos e Costas.
Art. 30. Nas faltas ou impedimentos tomporarios. o
capitão dos portos, quando não houver ajudante, s.erá lmbstituido por um officiat do seu corpo - mais antigo q~Ie o
P::ttrão-l\1ór ou por este.
l,aragrapho unico. Um só offi~ial poderá accumular os
cargos de capitão dos Portos e commandante da E5C?la de
Aprendizes, ,provisoria ou permanenteme11te, quando ass1m fô~
determinado.
CAPITUL'O II
DOS AJUDANTES

Art. 31. O pt1meiro ajnoante on o mai~ gradu'ldo é
do capitno drs vortos, e funccionará cor.1o
Nacional, in~pecdonando a carga do~ re_ljJponsavcis, o acondicion::tmPn!o do material r. ~.e11 c:.;t3.do de
conservação.
Art. 32. Incumbe mais no pdmeiro ajudante det:dhar
o serviço das rondas do ocssoal e embarcações da capitania.
Art. 33. São obrigações comrnuas dos ajudantes:
1•, coadjuvar os capitães dos portog no desempenlfo de
sua~ nttribuiçõcs,
cumprir e fazer cumprir as ordens que
d~lle receber;
2°, mantPr n hoa or·dcm no rccjnt.o da capitania e a di~
ciplina do pessoal em todas as occasiões;
3°, rondar os ancor·adouros a qualquer hora. conf.,rme
as neccssioades do serviço c o movimento rln porto;
4... permanecer na capitania no dia em que fôr escalado para attcnder ao serviço, durante ou fóra das horas do
expediente, de modo que na ausencia do capif.ão dos portos
haja qnem por elle responda;
. .5°, pernoitar na repartição sempre que o serviço o
CXIgJr;
,
.
ü'', acmd i!· aos Hocc~or1·os que a capitania tiver de presta·r,
aiilda quo nao resida no r·ecinfo della ·
7°, prc~idir as. commissõcs de in.'specção. de vistoria e
de cxa~cs o os leilões, rle que trata o art. !::6, quando fQrmn rlc·HJgnarlw~ pelo ra.pitfío dos portos;
8", .fazer o hHJtJc~f~o policial militar e da polic:a r..aval
por delegação dos caplfac:; doB portos.
. Paragrapho uni co. Os alndantes serão do Corpo de Officmes da Armada ou de Pafroes Mores.
sub~tituto legal
fi~cal da Fazenqn

o

CAPITULO lU
DOS uELEGADOS

Art. 34. ~os delegados das capitanias compew!
to, cumprir e !azer: cumprir as ordens do rapiffio
portos, ::t quem csf.ao dtrectamente subordinados
•
,
I

do~
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2°, exercer, por delegação, as funcções de capitão dos
portos, com responsabBidade propria, onde estiver estabelecida a delegacia, fazendo nella executar todas as disposições;
3", corresponder-se dircctamento com o capitão dos
portos e com as autoridades locaes, sempre que fôr preciso.
Art. 35. Os empregados ·da doleg,acia exercem as mesmas funcções das que lhes correspondem na capitania, de
accôrdo com o estabelepido nos capítulos VI, VII, VIU e IX.,

CAfPITULO IV
DOS

OH~ICIAES

DE MACHINA

Art. 36. Aos officines do Serviço dé Machina:; da 1vlarinha de Guerra, da aeliv.a ou reformados, nomeados para
servirem nas capitanias do~ portos, além da funcção de peritos de machinas nas eommissôes de vistorias, compete o
seguinte:
1°, ler a seu cargo as machinas, caldeir.as e demais apparelhos, motore~ das embarcat;ões a serviço das capitanias,
pelos quaes zelarão;
2°, fazer pedido do material necess.ario para o funccionamento e conservação das machinas e caldeiras;
3°, scicntificar sempre por escripto, ao capitão <.los portos e por intermedio do respectivo ajudante, do estado de
todos apparelhos motores, tomando as providenci.as uccessarias para completa efficiencia dos mesmos.
Paragrapho uni co. Taes cargos poderão ser exercido por
sub-officiaes do Serviço Geral de Machinas, reformados, com
as necess,arias habilitações.
CAPl'l'ULO V
DO PATRÃO-MÓ~

Art. 37. Em cada capitania haverá, pelo menos, um
patrão-mõr, do respectivo quadro.
Art. 38. O patrão-mór tem sob s.ua carga todas as embarcações, que ,juntamente com o material destinado ao serviço geral do porto, a soccorro no mar e ao balisamento,
lhe serão carregados por inventario.
Art. 39. Compete ao patrão-mór:
1", dirigir todos os trabalhos da arte de marinheiro, que
tiverem de ser executados pela capitania e, em geral, todos
os .serviços de igual natureza,· ordenados pelo capitão doS:
portos;
2", prestar 5t1 ccorro:3, dentro ou fóra dó porto, ás emharc.ações;
3°, fazer dentro do porto, no ;.tncoradouro proprio, as
amarrac.ões fixas para as embarcações de guerra nacionaes
e quacsqucr outras ordenadas pelo capitão dos portos;
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4°, ter sempre prompfa n.;; -emb.arca!iões na capitania,
sa.fos e claros os apparelhos do scrvi~.:o maritimo e de ~:;occorro
naval;
5°, percorrer os diversos ancoradouros, para in:5pet::üionar como responsavcl immediato as amarrações d.as cmhareacões fundeadas, as baias, balisas c cáe:', rlando part.-:~ c!.:~
que verificar de anormal ao ajudante úe serviço;
6°, ter sob sua guarda os deposií os quando não h ou v H
encarregado e as carreiras dn embarcações perteneentes ao
Ministerio da Marinha, qt;e lhe serão cnne~~:1rlos por in:ventario;
7°) ter sob sua respom;abilidade, por inventario. o mobiliario e demais objectos pertencentrs á Fnzenda ~acionai
existentes nos predios de residencias.
so, exercer as funcções de ajadante da Capitania, quando
para ellas designados;
9°, substituir em seus imped imc~1! o:~. atlSfl~~!:i3. f emporn ..
ria ou falta, o ajudante e o capitão dos l'odo:::, ílUD nt!D ,1nra
substituil-os não fôr designado outro official.
Art. 40. O patrão-mór deve acondicionar todo o material
de sua responsabilidade nos depositas da cnpil ania, aemmando e rotulando os apparelhos que não for 2m de uso diario.
Art. 41. Cumpre ao pa~rão-m(Ír conserY~r em amarmçõ'es proprias da capitania, e de prcfer~ncia na dóca, tlLW a
esta pertencer, as embarcaç:õc;; que nüo (~si iV!'rem na:) carreiras sob coberta.
Art. 4;2_. Os pedidos do wanLimentos para as raçõr:;; I];)
pessoal municiado c de sobrecellentes para o serviço ela capitania, serão feitog pelo patrão-mór, seguindo-se para i) recebimento e despeza os prbcessos do regulamento do Scrvico
de F,az·enda da Armada, para o que terá os livros respceti vos.
devendo, annualmente, prestar contas de sua gestão.
.
Art. 43. A escripturação do patrão-mór, nas ~apitania~
dos portos, constará dos livros seguintes:
1°, livro de inventarias;
2° livro de pedidos;
3o' :livro de remessa;
4°: livro de termos;
5°, livro mappa.
Art. 44. Todo o material fluctnante de baHsanu:~nto e
amarracão, sobrecellentes e mantimentos, consi,ará de um inventario que será annualmente feito para verificação sob
fiscalização do primeiro ajudante ou eapitão dos Portos.
Paragrapho nninn. Essr, inventario será feito ern tres
vias, encerr.ando a primeira conta anterior, a segnnda abrindo a conta nova e a fr~rccira. para ser t-•nviada ~á Direeloria
de Portos e Cnst:1s.
Art. 45 .•~.o paLrãG-nll'·t' cunmc!r! r·n,.;JJ'l'!'!!:1r'. ~::· ''() pesso!ll maritifi!O rl~ capitat:i:1. providen,li<mdo par~~ 'Lte o~ patroes c marmhcJros, aRstnt romo os maelt inisfas e fo!.!:uistas
conheçam bem as oh ri :;açõPs que teen~ u enmprir.
~
Art. 46. Ao pat.rão-már eompcte encarregar-se de todas
as embarc.acões da capital' i:~. pn~Yidcnciando par:a que o
material esteja bem cuidado.
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Art.. 47. O patrão-mór será; substituído pelo patr.ã9
mais antigo, em caso de licença ou de impedimento.
Art. 48. Em caso de morte do paf.rão-mór no ·exercício
de sna gestão, f;erá immedi:itailit.mte feito o inventario d.e
qne traia o .art. 44.
§ t,o 1Para a~sistir a esse inventario, serão intimados os
herdeiros do fallecido, que o a~signarão fazendo as declaraçõPs fJtH' julgarem neressarias. si residirem no Estado onde
;.;er·vir o patrão-mór.
§ 2. A intimaçfio aos herdPiros será feita pelo encarregadú de dilip-encias. e, em caso de recusa, deverá isso constar da eontra fp e tida como renunciada qualquer declaração
futura, ficando por mum fórma ~mjeitos ao veredictu1n. do
Tribunal de Contas.
0

CAPITULO VI
DO PESAOAL DA SECRETARIA

Art. 49. O secretari(), que exercerá tambem as funccões
de t.hesoureiro, é responsavel pelos dinheiros arrecadados
pela capitania, pela bôa ordem e regularidade dos trabalhos
da ·secretaria, cu.io ·expediente dirige, distribue e eX'ecuta, de
conformidade com o que dispõe este regulamento, que cumprirá e fará cumprir, exactamente, pelos empregados da
secretaria..
Paragrapho unico. O secretario deverá prestar todos os
esclarecime.ntos para o fi.E'l cumprimento do disposto no
art. 3f.
Art. 50. Incumbe mais ao secretario :
1. ter sob sua guarda e responsabHidade o archivo e todo
material para o eXl()ediente da capi•tania, que será escripturado conforme o modelo annexo;
2°, esoripturar o inquerito policial e os inqueritos em
geral sobre os Ririistros no mar;
·
3°, escripturar os proc-essos que tenham de ser decididos
pelo capitão dos portos, e tomar por termo o:; recursos interpostos pelas partes;
4°, redigir, conferir e encaminhar toda a correspondencia official da capitania, e em geral todos os aclos ·e~pedidos
pela secretaria, com a assignatura do capitão dos portos QIU. de
quem o suhstituir em seu impedimento;
5°, lavrar termos em livros ou fóra delles e fazel-os registrar;
·
6°, assigmn as cor!idões mf'1ndadas passar pelo capitão
dos portos;
7°, colligir dados para o relatcrio annual da repartição
que fará acompanhar de mappas, por elle organizados, do
accôrdo com os mode.Ios adoptados neste regulamento, contendo o numero de embarcações entrada~ e sabidas com declaração ·das tripulações, tcnelagem, portos e procedencia e
destino, e assim como de todos os individuas empregados na
vida do mar, segundo a profissão d·e cada um;
so, propôr ao capitão dos portos as providencias conducentes ao melhor andamento do serviço da secretaria;
0

,
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9•, organizar, annuahrientc a I.ista das· embarcacõ~3 !Dercantes á vela e á rn-achina da Marmha Mercante Brasileira e
a eatatistica dos naufra~iog occorridos, em .igual periodo, nas
costas comprehendidas, na zona d3: capitan ta, para serem remettidos á Directoria de Portos e Costas;
iO arrec3idar as mulüt~1 cobradas pela capitania e fazer
entregá da respectiva importancia ao Thesnuro ~~acionai, ás
delegacias fiscaes, ás mesa::~ de renda~ e ~llectonas, segundo
o logar em que funccionarem as cap1tamas;
i i, fazer as folhas do pagamento dos empregados e de.mais pessoal da capitania;
12, fazer a inscripção civil de propriedade das embar·cacões nacionaes e registrar todos os actos, coutractos e onus
1·eferentes aos mesmos;
13, effectuar a matricula e inscripçãc marit.ima da gente
do mar;
_
14, lavrar os termos da~ vistoriafi e t:'xp.:tlir as cet·f.i.Joes
respectivas;
·
15, -receber, conferir e despachar os róes de equipagem
das embarcações entradas ou para sahir;
16, effec.tuar o anolar.lenlo das embarcações sujeitas a
essa formalidade;
17, passar as licenças de embarcações e as de qualquer
outra natureza, que forem despachadas pelo capitão dos
portos;
18, cumprir ordens do capitão do norlo r~fer~ntes ao
servico naval.·
CAPITULO VIT
AMANUENSES E .1UXILIAHES DE mWnTPTA

Art. 51. Aos amanuenses e auxiliarw~ de escripfa cumpre allxiliar os trabalhos da repartição de nccôrdo eom as instrucções que rP.ceberrm do SPcrefario c com approvaçãJ do
capitão dos portos.
·
Art. 52. Aos amanuenscs, encarregado~ de diligenciai:! ~
auxiliares de escripf a compete RUbsf i tu ir o Recretat'fo em seus
impedimentos, de aceôrdo com a designação do capitão dos
portos sendo que nas delegncias os amanuenses fndio n~ vews
<.le secretario e presf~rfío fiançn de 250$000.
Paragrapho uni co. QuandD nas eapifanias os encarregados de diligencia ou auxiliares rle cscripta RHb'3tiruirP.m os secretariús• por· imne.dimento H•HÍC'I de 30 di:1s. deverão prestar
fiança de 100$000.
OAPJTULO VIII

Art. 53. O oncarregado de diligenc ia~ r~xl'rccrá as fnn .•
cções de offjcial de ,justiça da capitania e fará a~~ intimações
que l,!te forem ordenadas para a cobrança ·da.::; multac:; por inf~acçao deRtn regulamento, o ainda todas as diligeneias poi.icm~s que tcnlll:!-m )1!1r objl'cfo auxiliar a inspecção d~ capi-

tnma ~nhro o~ mrhvrrJunç; ·dr prflí'i<e:<:1iio miuitim:', o a·:; emh1.t-

caçõe.s em que elles forem empregados.
E' subordinado do capitão dos pol'fos. de quem cump1·e
oruen.;; para effeefuar as in!im~tt:i>es sobrr> (!' n:1g-nmenlo de
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multas e quaesquer outras que se tornem necessarias, e sobre as diligr~ncin.~ quG tenha de effectuar.
·Art. 54. O encarregado de diligencias, sem prcjuh:o de
suas ohrigacõcs espcciaes, auxtlinrá o .serrr;l.ario nos lrahallJOS
dó escr'ipta, sempre que ·houYc~· mUita rllflt>cenl~a de expC··
dicntc a despachar.
.
Art. 55. O encarregado de diligencias, quando funccionar
como official de Justiça, terá direito âs custas constantes da
tabella fixada para o Juizo Federal, além dos vencimentos
que lhe forem arbitrados.
Paragrapho unico. O encarregado de diligencias substituirá o secretario e, em seus impedimentos, será suhstit.uido
por um dos auxiliares de escripta designado pelo capitão dos
portos.
Art. 56. Nas capitanias onde não houver porteiro, o encarregado de diligencias desempenhará es~·a.s funcções.
Ar.t. 57. O porteiro. sem prejuízo da9 suas obrigações especiaes, auxiliará o secretario nos trabalhos de e~ripta,
sempre que houver muita affluencia de expediente a despachar.
Paragrapho unico. E' responsavel pela mobilia, utensilios
e outros objectos das salas de . expediente. que receberá por
inventario, e fará men~lmente o pedido e recebimento do
material da verba para asseio da secretaria, prestando contas
ao 1° ajudante (ou ao capitão dos Portos, quando o houver).
Art. 58. Ao porteiro incumbe mais:
f o, cuida~ da conservação e boa guarda da mobilia e de
quaesquer outros objectos das sala'S de expediente;
2°, ter sempre providas do nccessario as mesas dos empregados;
3°, velar pela policia e ordem das ante-salas e facilitar a
entrada c ~altida das pes~oas que tiverem negocios na capitania:
!to, fechar, scllar, receber, prot.ocollar e expedir eorrespondencia;
5o, abrir a repartição nos dias de serviço, uma hora ante:~
da marcada para o começo dos trabalhos. e extraordinariamente quando ordenar o capitão dos portos;
6~, fazer os leilões na falta do regpect.ivo leiloeiro.
Art. 59. Aos serventes incumbe o asseio e limpeza geral
das salas e gabinetes da secretaria.
CAPITULO IX
ilA GENTE DO SEnVH,:O NAVAL

Art. 60. Os patrõm~ ao servlco da'J capHanitts taem por
espncial incumben~ia zelar pela conscrvacfí.o das ernharca~;ões
que lhr~ forem confiadas c pela di~ciplina d:~ seus tripulante:
ArL 61. São encarregadoR rle rondar PS nncoradouro3 o
eáes, conforme o detalhe -de2se serv!co. organizario pelo aiudante, de quem receberão as nccessarias instrucçõcs, c podem
ier emp1·cgados em quaesquer diligencias de caracter naval.
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Art. 62. Os patrões, por occasião de soccorrõ a embarcações. acodem com a gente do Rorviço naval, sob as ordens
do patrão-mór.
Art. 63. Os patrões devem ter 'carta de arraes e possuir
as habilitações precisas para dirigir a~ embarcações da capi~
tania, em qualquer expedição no interior do porto, podendo
nessa qualidade ser chamado& para fazer parte da commissão
de exame do~ candidatos á carta de arraes.
Art. 64. A marinhagem para o serviç.o da capitania deve
soer constituída por indivíduos de profissão marítima, de
preferencia os que tiverrm sido praça da Arrr..arla. com baixa
por conclusão de tempo e com bom comportameato.
Paragrapho uni co. Incumbe especialmente á marinhagem
ter as embarcações aprestadas e no maior estado de asseio,
assim como conservar o S"eu aquartelarr_cnto A ranchos limpos
e arejados.
Art. 65. Dentre cs mal'inhniros serão tirados pelo ajudante os patrões das embarcar.ões desde qn~ tenham carta de
arraes.
Art. 66. •A gente do soerviço rmval. por occasião de incendio ou qualquer ~inistro no mar. apresent.ar-se-ha immediatamente á capitania.
·
Art. 67. Os machinistas c foguistas das embarcações da
capitania desempenharão suas obrigaçõe~ de accôrdo com o
que se acha estab~?lecido para o serviço da Marinha de
Guerra.
CAPITULO X
DOS .\GENTES

Art. 6a. Aos agentes da capitania. compete a policia naval e a fiscalizaç-ão do pessoal empregado na vida do mar nas
localidades para quP forem nomeado~; ~xecutar e fazer executar as ordens do capitão do~ portos, de quem são prepostos,
rJe eonformidade com o regulamento em vigor.
Art. 69. Nos portos onde funccionarPm as agencias. os
agentes-farão com que rejam matriculados todos os que exercerem a profissão maritima ou fluvial, e arroladas tambem as
embarcações do trafego e pesca. quer as já existentes que o
não tenham ainda sido, quer as que se construirem de novo,
impedindo que o~ donos as substituam ro arrolamento das
que forem retiradas do trafego.
Art. 70. Os agentes deverão cuidar constantemente na
conservação do porto. não con.sentido que as praias sejam
excavadas nem que sirvam para depoS"ito rle quaesquer materia& susceptiveis de se putrefazererr:, nem que quaesquer·
construccões, aterros on obras sobre o mar. rios e lagôas s~jam
feitas sem prévia autorização do capitão dos portos.
Art. 71. Procurarãn Clh~ln.T· que S'e entulhem os fundeadonros não consentindo que os moradores do Jogar facam
nelles despejos que po~sam prcjndicar a porto, e. hPm assim.
que de bordo dos navios se lancem ao mar oleo, cinza~. varreduras ou lastro.
Art. 72. Terão sob sna fisealizac:fío as hoins. hnlisas IJ
onf.ras marr·as dr prafir·agem.
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Art. 73. O~ agentes se apressarão em dar conhecimento
á capitania de todas as occurrencias attinentes a seus encargos, para que o capitão dos portos po~sa em tempo providenciar.
Paragrapho unico. Igualmente darão conta das infraccões
commettidas, enviando o respectivo auto, lavrado ' de conformidade com este regulamento, para serem punidos os jnfmctores.
Art. 74. A cobranca das multas será feita pelos agentes,
após a orden~ do capitão dos portos. exarada no auto de infracção supra referido.
§ 1." .A cobrança ela multa será feita pol' meio de recibos
destacados dos livros talões, numerados e rubricados, procedendo-se ex~cutivamente, nós termos da ~egislacão em vigor,
contra os que se eximirem do respectivo pagamento.
§ 2. Os dinheiros das multas serão n1ensalmente remettidos parn a~ capitanias· e carregados aos secretarias.
Art. 75. Os Jivros para o expediente das agencias serão
numerado~.
rubricados e fornecido<; pela Capitania dos
Portos.
Art. 76. Os agentes remetterão mensalmente ao capitão
dos portos um relatorio de todo o movimento da agencia, com
indicações de medidas tenuenl.es ao melhoramento dos servicos a seu cargo e pre::taeão conla trimestralmente da receita,
com exame dos livros.
Art. 77. Os papeis constantes do expediente da agencia
serão remettidos no fim de cada cxereicio para o archivo do
capitão dos Portos.
.
Art. 7g. Os agentes só são autorizados a expedir matr·iculas ao pessoal empregado na vida do mar, preenchidas as
formalidades e exigencias do regulamento.
· Art. 79. As licenças annuaes e chapas igualmente serão
entregue~ pelos agentes. As renovações das licenças e o visto
das matricula~ serão de accôrdo com este regulamento.
Art.. 80. As embarcações miudas movidas por motores a
gazolina. p0troleo. keror.ene, naphta ou electricidade até
2,~ HP, e a vela on a remos cmprcgadaR no trafeg·o. na pesca
ou no interior do!-! rios e que não possam ir ao porto ·"é de.
da capitania, serão inspcccion:H~fiR pelos ag:cmlcs, que para Í.'~SO
serão auxniados po:: · pAritos nomr3do~
pelo eapiU"ío dos
portos.
Art. 81.. Os agentes serão os representantes directos dos
capWies dos portos, devendo prestar a estes inform!)"(;õe~ dr:talhaflas ~ohre n. 7.(\Da ·de sua agencia.
Q

CAPITULO XI
DOS CAPA'rAZES E SUB··C.\PA'rAZES

Art. 82. O~ capatazes e os snb-c_apatazes são os representant~s- da cap1tama nas suas respeetivas zonas subordinadas
aos cap1taes de portos.
Art. 83. ~evem se esforçar para que os detalhes deste
regulamento ref~rentes á matricula do pessoal maritimo, arro!amento e regtslro de embarcações tenham o rigoroso r.nmprlmento.
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Art. 84. Nos portc,s onde estes fi.lncciomirem, clles farão
com que sejam matriculados todos que exercerem industria
ou prot'issã.o maritima. ou fluvial,· e arroladas tàmbem as embarcaoõcs do trafego, quer as já existentes que o não tenham
ainda H1do, quer as que se construirem de novo~ impedindo
que o~ donos as substituam no arrolamento (.las que forem
retirada3 do trafego. Obrigai-as-hão a tirar licença e a renoval-a cada anno, para que possam navegar.
Art. 85. Fóra da séde da capitania, aquelles que não puderem pessoaJmente comparecer nella, os capatazeg tomarão
os nomes e re3idencias, filir:('fio e signaes, occnpacão que tiverem, e as dimensões das embarcações, para entregar ou remetter á capitania .. ou para apre8entar ao official dest.a que
fôr no porto em visita de inspec~.:ão, afim de se effectuarem
as matriculas dos individuas e o arrolamento da!:. embarcações.
Art. 86. Os capatazes procur·nríio oh~lar quo -~C Pntulhem
os ft,wdeadouros, não consentindo fJlH' os moradores do Jogar
façam nelles dcspf:'jo:; qtte pos:o;am prejudicar o porto: c nx~Ia
marüo das autoridades provid•Pncla~ para que não ~e levanlera
construcções que obstruam as barras. ·rerão sob sua guarda
ns boi as, balisas e outras marcas dr. praticagem, onde e:-:! a se
nfio puder· encarregar de lias.
Art. 87. Os capatazc5 ~e npressarão 2m chr cr:n hei~'rnenf o
á capitania de todas as occ:urrencius attinentes a S(!llS enrn.r·gos, para que o capitão do~ port.os possa em lempu providenciar. Igualmente darão conta das infracçfles commeftida3, indicando a natureza e autoria della~. para serem punido~ o~ rnfraclores.
Art. 88. Cada ~ec,_-iio da:; Capaí:Ízins cstaucleeidas no interior dos portos terá um reprüsentanle da capit.ania como
ajudante do capat.az e com a denominação de sub-capataz, sob
cuja jurisdicção ficar as embarcacões do trafego e pesca, que,
conforme o detalhe. geral da capitania, nella estacionarem,
sujeitas ás regras do porto no interesse de sua propria indus ..
tria, B com segurança para os que lhes procurarem os ser·vicos.
Art-:. 89. Os capatazes e sub-capatazes terão de applicar
a seus jurisdiccionados todas as disposições de que tratam
os precedentes ar·tigos, relativamente ao arrolamento, matricula e licença. Respondérão pela limpeza e policia de sua
secção, e farão por que haja a maior subordinação no pesEOal marif. imo de lia.
.
Art. .90. Os capatazes e sub-capatazes terão muita attent:ão em que seja executada a tabella dos fretes das embarca-·
ções miudas.
Art. 91. Os capatazes e sub-capatazes que tiverem praias
em suas zonas não consentirão que sejam ellas escavadas, nem
que sirvam para deposito de quaesquer materias susceptíveis
de se putrefazerem.
Art. 92. Nos cásos de confl i ctos, ferimentos, roubos, etc .•
entre o pessoal marítimo das capatazias ou secções de capitania~. ou naR emhnrnaçõe~ entre os tripulantes e os passageiros, os capafa?:es ou sub-eapatau~s farão immediatamentc
intervir a polici:l lcwal para restabelecer a ordem e prender
o~ delinquentes.
Art. 93. Os capatazes e snh-capatazes vigiarão para que
nã.o ha.in descaminho dog objectos pertencentes ás embar,.
cações em perigo que for~m ter ás praias, e entregarão á
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~eparticão competente aquelles cujos donos não forem conhecidos, ou não se lhes conhecer o paradeiro, afim de serem
,alli arrecadados.
Ar L 94. A zona marítima e fluvial das capatazias será
dividida pelos capitães dos portos em tantas capatazias e
sub-capatazias, quantas exigirew os interesses da navegação
e d~ policia naval.

CAPITULO Xll
NAS NOMEAÇÕES E ADMISSÕES

Art. 95. Os capitães dos portos serão nomeados por portaria do ministro. dentre os ,officiaes superiores, da activa on
reformados do Corpo de Officiaes da Armada, não podendo permanecer na mesma Capitania por mais de tres annos consecutivos.
Art. fJG. Os eupHãe~ dos portos nomeados para :1~ capitanias ou s~ quf' dBllas regressarem deverão se apre..,entar ú
Directcria ;~e P:;r·tes e Costas.
Art. 97. OR ajudanl es e delegados serão nomeado-; por·
portaria do l\Lnjsferio cl::l. Marinha, dentre os offici:l':~:;:! Hup~
riores e subalternos, da activa ou reformados, do Corpo da
Armada nu dr- Patrões- Mores.
Art. 98. Os officiae~ de machinas serão nomeado~, por
portaria do mmit.t!'o da ;';1arinha. dentre os reformados ou da
activa.
Art. 99. 0:: p;ecrctafios serfio cidadãos brasileiros nntos,
maiores de ~~1 n.nnos, q~Je serão nomeados por pod:lria do
minislro e mediante concurso.
O concnrso v~?rsará sobre o seguinte: port.ugut~z (orf.hographia, analyse -J reducção) - francez - arithmdica (espeeialtwm~e ~m rP!ac:ão ás operações em uso no commercio
e nas Hepart iç5es de Fazenda) -- Noções de geographia e
·chorographia rlo Drusil -- Noções de geographia geral -- Codigo Co1.1merda! (principalmenf.n a parte com relação á Mn.-·
rinha Mercante) - No•;ões 1.ie escriptnraçflo mercantil.
Puragrapho un1co. Por conYr:niencia do servi c; o podt~t'(\
este lagar ~?.t' rif!'f'.lnpenltado em comr:nissão por ofl'iciaes
subalternos refQrmados, do Corpo da 'Armada ou de Commissarios e Patrõr:·3-·:\1o!·es; em sua falta, por sub-officiaes, e~cre
vente·~ e fiei r:; da activa cu reforr11ados em commissão.
Art. 100. A mesa para es.s3 concurso será presidida pelo
capitão dos portos e composta dE; um ajudante, um p1·ofessot'
diplomado e. um rommissar\o da Armada.
Art. 101. Nenhum secretario poderá assumir o rr,:;pectivo r.:argo ~mn ter satis!eito as· seguintes cauções:
Para a CapHan:u rlcs Portos dtJ Hio de Janeiro .••
Para :t~ eapilardaR de P classe ..•....•....••.•.
Para a~ C::!p:!aní:I~ de 2a classe .•••...•...•••••
])ara :::s cap1tani3s de .:)n classe .....•.••..•••••

2:000$000
1:000$000
800$000
500$00')

Paragrup1ln unico. ]~ssas· .:muções deverão ser depositadas, no Ilio' de .T::meh·p, n:;·. Direct.oria de Fazenda da :\laeinlla;
e, nos Estv.dos, nas delegacias fi?caes.
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Art. 102. 0:; amanae::n':ies c auxiliares de escr1pta t crão
nomeados por portaria do director geral de Portos c Costas
mediante concurso.
Paragrapho uni co. Inde.perdente· de concurso, pode.rão
ser designados, em commi'~são, pelo ministro, os patrõesmores reformad~~, e os sub-off.iciaes e inferiores reformados
de qualquer qnarlro da Marinha.
:\.rt. 103. .F.~se contnrso versará sobre o seguinto: Portuguez (estylo ~ redacçãu); Arit.hmetica (operações sohre numeros inteiros c fraccionarios c systema metrico decimal);
Noçõc~ de Googr'aphia (~ Chorographia do Brasil.
P:lragraphfl tmico. A mesa examinadora será presidida
pelo capitão dos Porto~ c composta df' um a.inflantf' f' flo um
professor normalista.
Art. 104. o~ cncarrngados dP. diligencias e auxilinrPs de
escripta quo f01'l'm clas;~ificados em concurso para manuenses,
.em igualdadf-J dC' condiçf3eg terão prefcrencia .
.i\rt. 105. Os patrõcs-móres serão nomeados por portaria
do ministro, 1entre os do respectivo corpo.
Art. 106. Or: patrõ~s serão nomeados por titulo do flirector geral de Portos e Costa-;. mediante proposta do capitão dos
Por los, dentre as f'X-praças do3 corpos ela Mar in h a o remadores das Capitanias, qtF se mostrarem habil i t.adn~' "In exame
para nrracs do porto.
Paragrnpho unir~o. ~a falta de ex-praças e rem aderes das
Capitanias nas condiçõe~ exigidas, serão nomeados o~ arraes
do porto, de morigerada conducta.
Art, d 07. o~ encarregados de diligencias c o~ porl.ei.:.·os,
serão nomeado~ por titulo do director geral do Porlos c Costas,
mediante proposta do capitão dos Portos, dentre os e.x ..subofficiaes e ex-praças da Armada. e na falta. dentre o:; mntriculados da Capitania do3 Pertos. em corHJições do exctcerem
es&·e cargo.
Art. 108. Os !:lervenlt·s serão admittidos pelo capitão dos
Portos, dentre as ex-praç?..s da Armada, e. na falta. dfmtre Of&
matriculados na Capitania dos Portos.
Art. 109. Os maehinistas, foguistas e marinheiros ou
remadores serão nomeados pelo capitão dos Portos, dentre os
que se apres·3ntarem hahllitados para exercer essa.;; fmwções.
dando-se prefercncia aoR que j1. tiverem servirto ú Ar·wada,
sem nota que os desabone.
Art. 110. Os agente.:.; srrão nomrados prlo rliredm· geral
de Portos e Cost.a5. mcdiaTHc pmposta cto rapitii.o ;lo::. Po;·tos,
de accôrdo cor;; o art. 12.
Art. 111. Os capatazes e sab-capatazes serão nnmrado~
pelo capitão dcs portos rlPnlre os mnritimos de boa condncta,
com residencia no Ioga r. que as~im queirnm servir.
CAPITULO XIII
DO PONTO

Art. 112. o~ rmprP!:?'fl.do~ (';Vi!=l qnn Sf'l'Vit'('fll fl:l.'> ('flpifanias ficarão ~ujnif.fl::; an pnnl o qne a::;~i~narii.n f'!l1 li .To proprio até a hora marcada !.1nra o r~0mcço do expr'dif'lltt-'. e L'tl:.llldo

SP
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Art. 113. Os empregados sujeitos ao ponto, que faltarem
ao serviÇO, SOfi'!'eJ.'ÜU deocc.nto Clll seus vencimentos pe~a f(H'ma seguinte :
a) o que faltar eem eausa justificada perderá o ordenad~
e a gratifica:;ão da funcçãc- e não contará as faltas como tempo
de serviço;
b) o que f ai ta r, por motivo justificado, perderá sómente
a gratificação.
Será motivo justifieado:
~Moi estia, C.lHnprovada com al.testado medico.
No caso oe molestia prolongada, o capitão dos PortoR
mandará inspeccionar o empregado e, conforme o resultado
da inspecção, pn~cderá de accôrdo com a legislação •:lm vigor.
c) ao que ec.mparecer depois de· encerrado o pünto, dentro da meia hora que !;~ seguir á fixada para o começQ do
expediente, si não justificar a demora, &e descontará sómente
um terço da gratificação;
d) ao que, depois de assignar o ponto ou depoi.-:'1 de eomeIÇado o expediente, se 1·etirar, sem licença, perderá todos os
:.vencimento" do dh e os C.o seguinte, si fôr feriado.
Art. 114. Os descontos ·por faltas alternadas serão relativos aos dias em que estas se derem, mas, si forem successi:vas, se estenderão tambem aos dias que, não sendo de ser;viço, estejam comprehendidos no período das mesmas faltas.
Art. 115. Não soffrerá desconto algum o que faltar á
repartição 'por motivo de serviço publico provado.
Art. 116. O expediente da repartição começará ás 10
~oras da manhã e durará seis horas por dia, podendo nos
climas quentes ser feito em duas parte, de 8 horas ás 11 horas e de 14 horas ás 17 horas.
Art. 117. Quando algum empregado perder a sua gratificação pelos motivos acima, esta será paga ao seu substítuto.
Art. 118. O secretario organizàrá, no ultimo dia do mez,
o resumo do ponto. oara ser levado em conta na folha do pagamento.
CAPITULO XIV(
DAS LICENÇAS

E VENCIMENTOS

Art. 119. O pessoal das capitanias terá licença e perceberá vencimentos de accôrdo com as leis em vigor.
Art. 120. Ficarão sem ef'f e i to as licenças de que se não
:utilizarem os empregados dentro de 30 dias.
Art. 121. O capitão dos Portos poderá conceder licença
de accl\rdo com a lei vigente.
Art. 122. O empregado que, find~ a licença, não se apresentar para o serviço, terá desconto· de vencimentos ao f}riterio do napitão dos Portos e do accôrdo com o estabelecido
no arL. H;i.
Art. 123. A3 licenças 11nr motivo de moles tia só serão
concedidas em vista. de inspecção de saude.
Art. 124. Os empregados civis das capitanias, no tocante a contagem de tempo de serviço, vitaliciedade, montepio,
aposentndoria, impostos sobre vencimentos, faltas e licenças,
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terão os seus direitos e deveres regulados pelas disposições
das leis e regulamentos gcraes para todos os departamentos
da HevutJIICa.
. .
Art. 125. Os reformados c os CIVIS empregados nas . ca~
pitanias, peroeberã.Q vencimentos: ~quelles, C<?mo se estiv_ercm na uctl \'Jdadc•, e c~: I t•s •!u ct!l,l'•l!'c i o com a lei orçamcntaiT.t.
CAPITULO XV
DA DISCIPLINA GERAL E PENAS DISCIPLINARES

Art. 126. Os empregados militares das capitanias ficãm
sujeitos ás penas e processos estabelecidos nos CodifiOS e Regulamentos Processuaes Militares, pelas faltas e dehotos que
commetterem.
.
Art. 127. Os empregados não militares das capitamas
ficam sujeitos ás disposições dos respectivos codigos, pelos
delictos que commetterem no exercício de seu ez:npre~o, e ás
seguintes penas disciplinares nos casos de negligencia, desobediencia, falta de cumprimento de deveres, falta de comparecimento sem causa justificada por oito dias seguidos ou
durante o mez, ou por 15 dias alternados em dous mezes:.
1 o, advertencia ou reprehensão verbal no gabinete d~
chefe da repartição;
2°, reprehensão por escripto;
3°, suspensão por oito dias;
4°, suspensão até trinta dias;
5°, suspensão de trinta a noventa dias;
6°, demissão do emprego.
Art. 128. Bão competentes para applicar penas discipli-!
nares:
to, o Minislro da Marinha;
2°, o director geral de Portos c Costas;
3°, os capitães de Portos .
. Paragrapho uni co. O Ministro, todas as especificadas no
arfJgo anterior; o director geral do Portos e Costas e o capitão dos Portos, todas especificadas no mesmo artigo aos
CIIIJlregados do sua nomeação privativa e só mente as de ns. f
a 5, inclusivo aos que o não forem.
Art. 129. 'l'odas as penas disciplinares, com excepção das
vnrhn••H, Rerão lan•::ula~ nos assentamentos do empregado, bem
como oH louvon•H o elogios quo merecerem das autoridades
eompcr.entos.
Art. 130. A pena de susp~nsão importa na perda de tod_os os vencimentos do empregado, correspondentes aos dias
em que estiver suspenso, excepto do soldo ou de quaesquer
out.ras vantagens da reforma.
!1 aragrapho UJ!ico. A pena; de suspensão será sempre commumcada. á autoridade superior da que a houver applicado,
com as CJrcumstancias que tenham occorrido .
. Art. 131. Haverá .sempre recurso para a autoridade superiOr, ela pena m;Impr~da p~r qualquer empregado.
~r~. 1.:~2. O 1unccwnarw deverá ser tambem suspenso do
cxerciciO de suas funcções, nos seguintes casos:
. to, cumprimento de sentença condemnatoria em process~
crimi:nai no fô:r;o civil ou militar;
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2°, prisão preventiva anterior á formação do processo;
3°, pronuncia sustentada em delicto commum;
4° detenção pessoal decretada pelo juiz federal ou local,.
de accôrdo com a legislação que o autorizar;
5°, quando o empregado acceitar cargo ou funcção publica ou particular incompatível com as suas funcções.
Paragrapho unico. No caso de suspensão, como medida
preventiva, o empregado perderá a gratificação, e no de pronuncia, ficará privado, além disso, da metade do ordenado,
até ser afinal condemnado ou absolvido.:
CAPITULO XVI
DOS UNIFORMES

Art. f33. Em todos os actos de serviço, os militares empregados nas capitanias se apresentarão rigorosamente uniformizados.
Art. f34. O pratico da capitania que tiver honras militares de official, usará uniforme marcado para os honorarios
no plano mandado adaptar pelos decretos em vigor.
Paragrapho unico .. Os que forem eq1)iparados aos
inferiores do Corpo de Marinheiros Nacionaes usarão os unifcrmes respectivos, sem divisas.
·
Art. 135. Os J!atrões e machinistas terão o uniforme de
~ub-official, sem divisa.
Art. 13ü. O uniforme dos marinheiros e foguistas ao
serviço oag capita:tias será igual ao dos marinheiros nacionaes, sem distinctivos na gola, que terá rlous cadarços brancos
c no hraço.
§ 1 . " Conforme a estação, usarão chapéo de palha ou
bonct, sendo este, segundo o modelo daquclle uniforme.
§ 2." A fita do chapéo ou do bonet terá o distico em
lcttrns douradas: "Capitania dos portos".

TITULO 111
Do expediente da Secretaria
CAPITULO I
DO MODO DE ESCRIPTURAR OS LIVROS

Art. 137. Todo o expediente deverá ser feito com sfm ..
plicidade e clareza, observando-se, quando possivel, a maior
u:1iformidade em seus detalhes de maneira que os assumpto~
qnc guarflcm analogia sejam tratados segundo as mesmas regras.
~rt. 138. A escripturacão da secretaria deverá ser feita
em livl'OS das denominações seguintes:
JJivro de conta corrente d-e multas;
Livros de movimento de cadernetas-matriculas, de chapa!~
de metal, de regulamentos, de róes, etc., c de aluguel de an..
coras, amarras, embarcações, etc. ;
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Livro de talões :
1o para cobrança de multas;
2o: de remessa de dinheiros de multas;
Livro de intimações diversas:
Livrolli de licenças;
1 o annuaes das embarcações registradas;
2o' a!lnuaes das embarcações arroladas;
3o' annuaes para estaleiros e officinas de reparos e construcçÕes de embarcações;
4°, para descarregar cinzas, varreduras o lixo;
5° para carregar e descarregar lastro;
6°: para fazer obras, encalhar para limpeza ou entrar em
.
diques e carreiras;
7°, para amarrações fixas de cascos de embarcações e
corpos fluctuantes nos ancoradouros;·
so, não especificados,
Livro de matriculas~
1°, do pessoal empregado na vida do mar, inclusive o das
repartições publicas federaes, estaduaes, municipaes e civis
nos navios de guerra.
2°, do pessoal pescador.
Livros concernentes a embarcações:
'i o, livro de registro llas embarcações ou de inseript;ão
civil de prop:iedade das embarcaçõe3 nacionaes, constante do
art. 397 deste regulamento;
2°, livro de arrolamento de embarcações constantes do artigo 461 deste regulamento;
3°, livr_o de entradas e sabidas das embarcações nacionaes;
4°, livro de entrada e sabidas das emba:cações estr·angeiras;
5°, livro Je lermos de vistoria das embarcações;
6°, livro de termos de ajuste de soldadas;
7°, livro de termos de distracto' ou rescisão do ajuste de
soldadas;
H··, Jivr·o do IN'HIIJH 1)1~ eonfcrf~neia de ::'f)l de NJ.uipagem;
0'', Jivr·o do l'f 1g'ÍHI.l'o de ear·taH de piJolOH;
10, ti\r·o para rngislro de cartas de maehinislas;
11, livro para rcgi3tru de ca:tas de meslre de vcquena
cabotagem;
12, livro para registro de cartas de praf.ico's;
13, livro para registro de cart.as de ar:'aes;
14, livro de termo de exame de praticante e terceiros
machinistas;
15, livro de termo de exame de mestre de pequena cabotagem c prat.icanfe de piloto;
16:. livro de termo de exame ue arrae::;, vralieu:::;, uwful'i::;ta
e patroes de pes1m e ennf.ra-mestres;
17. livro' dn au tu de infrarçãu da policia !Ja vai e itpposição de multas:
J8, l!vro::; de InJ·uw_:; dn r~s,ponsabil idade dos agente::; da::;
companhias de navegaçau naetomtc::; e estrangeiras·
'19, livro de termos diversos;
'
20, livro de ponto;
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21, livros d~ p.:.-otocollo's· diversos;
22, livros de soccorros;
23, livros de índices diversos;

24, livros copiadore3 ou registros de minutas;
25, livros de pedidos de livros e mais artigos t.le expediente;
26, livros de inventario.
Art. i39. Todos os livros que servirem no expediente tia
Capitania deverão ser numerados e· suas folhas rubricadas e
ter os competentes Lermos de abertura e encerramento e -,ó
poderão' servil' os que obedecerem
aos modelos at.loptados
pela Dircctoria de Por los e Costas.·
Art. i .10. Todos os livros c documentos são recolhidos ao
archivo da Capitania, onde serão methodicamente cla.:;sificado3, devendo o secretario organizar o inventario dos mesmos
para facilitar a:; busca."-, ficando responsavel pot· qualquer
desapparecimento.
A:'t. 14L Todos o's livros da escripLuração a cargo do secretario eonsLa1·ão de invenlario, que annualmente será verificado.
Art. 142. Todos os li\J'os, hem como os demais artigos
de exped iPnLe das capitania3, serão fornecidos pela Imprensa
Naval, e, o's que t.lependerem de modelo, serão feitos de accôrdo com o regulamento .para o Serviço de ~'azenda da Armada.
Paragrapho unieo. As uesvezas serão dadas pelo ajudante mais antigo e os pedidos assignados pelo escretario e
tudo rubricado pelo capitã.o dos portos.
Art. 143. Os actos officiaes serão reg·istrados em livros,
e a correspondencia recebida constará do protocollo, no qual
se lançarão as datas de entradas e sabidas dos papeis, e a
solução e dcstlno que tenham tido os assumptos sobre que
vers_ª'rem.
CAPITULO li
RECEITA E DESPEZA.

Art. 144. Todos os papeis processados e expedidos pela
Cwpitania pagarão as taxas a -que estiverem sujeitos, em estampilhas federaes, de accôrdo c.om a lei do sello e tabella annexa a Pste regulamento.
Art. 145. O pagamento das multas por infracção d~stc
regulamento, os d.epositos ~~ quantias de qualquer outra natureza serão em especie.
Paragrapho uni co. As estampil'has serão inutilizadas vulo
::;ceretal'Í-0 na fúrma llas disposições rm vigor. saho o raso d;J
papeis unicamente assignados pelo capitão dos Portos, qnc
,
as inutilizará, elle proprio.
ArL. 146. Os delegados I' ag:~ntPs das Capitanias rrmelterão a ronda arrecadada nas suas repartir,õcs, todos os mrzes, em val1~ postal. dirigido. nominalmentn ao secretario da
Capitania á qual está subordinada. sendo que o ~citado val.e tlevcr:í. ser remettido l'lll offieio ao bapitão dos Portos.
Leis de 1925- Vol. II
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Art. 147. Haver.á. em todas as Capitanias um co f r~, do
qual será .o claviculario o secretario, para ser nelle recolhida
a importancia das multas por inft1acção deste regulamento,
assim como a de qualquer outra procedencia.
Art. 148. , O secretario é o competente para receber o~
dinheiros que tenham de ser ar1 ecadados, e a·ssume a respon ..
sabilidade delles .
.A rt, H9. O movimento de dinheiros é iniciado nos livrostuloos, continuando nos dq ·conta corrente e depois nos de remessa •
. :\ rt. ltJO Sú serão validos os lançamentos que forem a.uthenticmlos pelo capitão dos Portos ou l)Ül' quem o substituir
em seus impedimentos.
Art. 15L Os livros-talões constam de recibo, que é a
parte que se corta ou destaca do livro, e do talão, q~ é. a
parte que fica e na qual so regi:;eram resumidamente os dizeres do recibo.
Art. 152~ No livro de rem~ssu, o talão é o registro de
dinheiro rcmettido e a parte que se destaca é a guia de remessa quo acompanha o dinheiro.
§ t.o Os ditlheiros da~ mnlt[\s serão mcnsallllcntc remettidos pará a Dit'tlcloria Geral de Contabilidade da\ Marinha,
no Rio de Jnneiro e para as Repartições de Fazenda, nos Es. tados, até o dia 10 do mez seguinte.
§ 2.o ~m caso de irtfracção desta disposição, incorrerá o
secretario nas dispo9ições do Codlgo de Contabilidade da União.
§ 3. 0 O capitão dos Portos lancará o seu visto na guia de
~Mebitnento passada pela reparticão competente, depois de o
cot1ferir com o talão do livro de remessa.
At•t. 153. Por meto· de recibos destacados dos livros-lalôes mtmerados e rübricado3, é que se effectuarã a cobranca
em especie. das multas, procedendo-se executivamente, nos
termos da legislação em Yigor, cont::-a os que flc eximirem ao
respectivo pagamento.
Art. 154. Os talões de rcêeita e documentos de despeza
devem ser numerados, rubricado's e escripturado3 no livro
de contas correntes de a.ccôrdo com o regulamento de Fazenda da Ai'mada.
Art. t 55. O prtlducto da venda. de cadernetas c chapas
Mrá remeltido â Directoria Geral de Contabilidade da Marinha, por tntermedio da. Inspectorl11 de Portos e Costas.
. Art. f 56. A falt.a de entrega do' reoibo á pa:te de que
houver sido cobr:tda a import.nncia em dinheiro, a não correspondencia deste com a qllattUa inscripla no talão e o desentranhamento de qualquer dos talões, interrompendo a 3Ua
nttmera~ão, implicarão a immcdiata ·:espo'nsabilidade do secretario.
Art.. 157. As pa1·te~ r c~m direito de reclamar que lhes
~r..ia entregue o recibo
numerado c rnbrieado, e que corrcsvotlda com a quantia insc::-ipla no t.alão eompetentc.
Art.. 158. Of:! sccrctál'los presl arão contaR, por anno' financeiro, perante a Direcloria da Fazenda do MinisLcrio da
Màrinha. á ttttal devet•ão ser remettldos, po:- intermedio da
Directoria de Portos c Cmfns, todos os livros e documentos
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que comprovem a sua gestão, no mez de janeiro do anno seguinte.
§ f.o Todos os livros deverão ter o's respectivos termos do
abertura e encerramento, e ser seguidamente numerados e
rubricados pelo ajudante.
§ 2. Os livros e documentos de que trata o art. 158, deverão ser acompanhados de uma relação assignada e aúthenticada pelo' capitão dos Portos.
§ 3. Essa r.emessa será feita pelo Correio mediante registro, e seu -:ecebimento será accusado pela Directoria de
Portos e Costas.
Art. 159. Os eonhecimentos passado:; pelas repartições
fiscaes, com o visto do capitão dos Portos, levados ao livro de
conta corrente pelo numero e importancia de cada um, comprovarão a, despeza.
Art. 160. Em caso de morte do secretario no exercício
de suas funcções, ou do ausencia sem participação por mais
de oito dia~,' o capitão do3 Portos mandará lacrar o cofre,
cujo acto deve ser po'r elle presidido, e de que se lavrará um
termo escripto pelo encarregado de diligencias, assignado
·
pelo ajudante e authenticado pelo capitão dos Portos.
Paragrapho unico. Este termo será remettido á Directoria de Port.os e Costas, que o enviará ao ministro da Marinha.
Art. 161. Dada a morte do secretario ou a au~encia de
conformidade com o artigo anterior, assumirá interinamente
as funcções de secretario o amanuense, e na falta deste o
encarregado de diligencias, e immediatamente se procederá
com sua assistencia ao inventario das chapas, matriculas, cadernetas, rcgulamento·s, bibliothecas e o constante do n. 1, do
art. 50, abrindo-se para isso livros novos que serão encerrados após a entrega do cargo ao substitutivo definitivo.
, Art. 16.2. Si o secretario voltar ao éargo, uma vez justificada a sua ausencia, reassumirá o exercício, abrindo-se
então o cofre em sua presença, do que se lavrará termo no
qual fará as declarações que julgar de direito.
Art. ·163. Nomeado o novo secretario, será então aberto
o cofre em sua presen(}a, na de um representante da familia
do morto ou ausente. que será para isso intimada, do capitão
rlos portos e de um ajudante.
·
§ 1. Desse acto se lavrará termo que será por todos assignado.
§ 2. Esse termo será em duas vias: uma servirá de receita dos valores do novo secretario e a outra de despeza ao
fali ccido.
i · i~~~..
Art. 164. Em caso de morte ou ausencia definitiva do
secretario, flUando ellc não lenha herdeiros para serem intimados, será então intimado o curador de ausentes.
Art. 1G5. Em caso de licença do secretario, serão os valores do cofre passados por meio de balanço ao substitutivo
interino. quo o assignará com o secretario substituído, dêvendo a re.sponsabilidado dos demais effeitos da. Fazenda Nacional passar por inventario.
Art. 166. No caso de ser substituído o seorêtario, as suas
contas serão encerradas de accôrdo corn a lei de Fazenda.
0

0

0
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Art. 167. A conta do secretario, como responsavel pelos
dinheiros collectado.s pela capitania, deve ser encerrada no fim
de cada exercício, constando o encerramento de um termo lavrado no livro de conta corrente c assignado pelo capitão dos
Portos.
Art. 168. A renovação de licença será annual e mediante
apres'entação do documento do exercício anterior como prova de quitação com a Fazenda Nacional.
Paragrapho unico. Os vistos de matricula e renovação de
licença serão feitos nos tres primeiros rr.t'zes do ~~x,•t-eieio e
do seguinte modo :
a) em janeiro: visto das matriculas do pessoal embarcado
nas embarcaoões de barra fóra, isto é, embarcaçõos registradas, de longo curso, exterior, de pequena e grande cabotagem,
fluvial e fluvial exterior.
O :visto dessa8. J}latriculas será feito em qualquer capitania, a qual fará communicação a aquella onde estiver registrado o matriculado;
b) em fevereiro: visto das matriculas do pessoal empregado no trafego do porto, estivadores, pescadores c operar i os;
c) em março: renovação das licenças das err.barcações registradas e das embarcações arroladas, e as demais cedidas
pelas capitanias.
A renovação das licenças· das embarcações será feita no
logar onde se achar, devendo a capitania dar sciencia a de seu
registro desde que sejam satisfeitas as exigcncias do art. 168;
d) ás embarcações regi si r a das será facultado o pagamento
antecipado quando tenham de emprehender viagens longas.
Art. 1619. As licenças não renovadas na época marcada,
ficarão sujeitas ao accr·escimo de 10 o/o, 15 o/o e 2ü o/o, si a
renovação fôr, respectivamente, feita no 2", 3" ou 4° trimestre
do exerci cio.
Paragrapho · unico. As matriculas cão visadas nas épocas marcadas, ficarão sujeitas ás nmitas estipuladas por infracçiio da Policia Naval e as lioenças não .renovadas soffrerão essas me~mas multas, além ê.'o aoorescimo de sello mencionado neste arti1go.
Art. 170. Estão isentas da renovação da licença as embarcações que nessa época: .se acharem em reparos, p:rovado
pela respectiva licer1ca para concerto, de:vendo, entretanto,
renoval-a quando estejam promptas paar navegar.
TITULO IV

Da policia, do regimen e da conservação da costa portos, rios
e lagôas
•
CAPITULO I
DA

APPLICAÇÃO DAS PEN.\S POR INFRACÇÃO IJA \>:L:C:L\ N.\VAL

.Airt. 171. As infrncções da Poliria Naval esfãn s'l.ieita:;;
ás multas pecuniarias impostas pelo capitão dos portos no~
casos e fórmas estabelecidas neste regulamento, fl independente das multas impostas por qu:-"•1ucr outra autoridac.'e,
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por infraccão dos regulamer.'tos respectivos e das pena~ que
pelos juizes competentes sejam applicadas · para derimir
questões de indemnizações; .cJamnos ou pagamentos não satisfeitos ou para punição rlü adn;;; eriminosos que ella!J enynlvam.
·
Al't. n~. As multas comminadas neste regulamer~to serão impostas rm yisl a de processo adminisl rat ivo que terá
por base o auto.
. ., ,
.
Paragrapho uni co. O auto é a formahc.aae substancial
do processo sem o qual nenhuma multa poderá ser imposta,
qna0squrJ' quf' srjam as provas colhidas.
.
Art.. 173. O· auto, base do processo, deverá ser, lavrado
com a precisa clareza e individualização, natureza da infr&cção, determinando o local, hora, r:ome do infTactor, testemun~has, si houver, e mais factos que occorrerem, bem como
a pena em que o infractor tiver incorrido.
Art. 17 4. O auto será lavrado pelo secretario, ·e assignaC:'o pe]o capitão dos p_ort.o_s ~ pelo infractor, si e~tiver pre:
sente, e testemunhas. 81 o mfractor rPcnsar ass1gnae, sera
isso tomado por termo.
.
~ 1. LnVI'ado o auto de infraeção, o capit.ã:o dos portos
mandará immediatamcnte intimar o infractor. üando conhecimento fla' falta autuada ~ cln. importancia_ da multa, para
que este venha, no prazo impror0gavel de 48 horas, satisfazer a impo.rtancia respect.iva; si o infractor a isso se negar.
será :feita a competente deelaração. pelo funccior:ario lia capitania designado pelo capitão elos portos.
~ 2 . ., A intimrtção será feif.a pelo encarregado de diligencias e na sua falta pelo funccionario da enpitania designado
IWI0 crJpitão dos portos.
§ 3. o Nas flelegacias, o auto será lavrado pelo funccionario que desempenhar as funcçõcs de ~nc:'ctario c nssignado
pelos dnlf'gartos das capitanias.
Art. 175. O prazo de 48 horas de que trata o artigo antecedente será contado da hora em que fôr notificado o intJ·netor.
·~'•'{:(1
Art. 176. Feita a notificação, deverá o notificado pôr o
competente -- sciente - com a sua assignatura. No caso do
notificado recusar-se a lançar o sciente, será feita a compek l d .-. rlr·claração.
Art. 177. Si, findo este prazo, não tiver a multa sido
satisfeita, deverá ser immediatamcnte remettida a certidão da
divida ú Directoria do Contencioso no Rio de .Janeiro ou ás
repartições de Fazenda nos Estados para coh1·ança executiva.
Art. 178. Não será dada sabida ao capitão que não tiver
satisfeito a multa imposta ou que o proprietario, consignatario 011 ngrnte. não tenha se responsabilizado pelo seu pag::t.mento. A embareação do tT·afcgo ser:í npprellcndtda no caso
de não pagamento.
Art. 179. As embarcações upprehendidas por jnfracção,
ou nos ca~;os previstos neste regulamento, serão recolhidas
ao deposito th capitania durante o prazo de seis dias, findo
o qual. si os propriet.ari0~ não satisfizerem o pagamento das
mullas, serão vendidas em leilão, após a publica<_:ão de editaes, dentro de seis dias.
§ 1. o Do producto do leilão a capitania deduzirá· o pagamento dns despezas. multas e estadias no deposito.
0
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§. 2. o As embarcações recolhidas no deposito pagar·ão
quantia estipulada de accôrdo COIJ? o ar~. 20t.
'"'
.
Art.· 180. No caso de não restdir o mf_rrl;ctor !1~. ~~~e. da
repartição por onde correr o processl:! ndp1m1sfrn_!n o du .1m. - de multa as intimações e mais netos serao nxe:-Clrfos
POSIÇaO
· ~m da
por intermedio rJn' agenci~ da ~np1't ama
. < c'( 1lJ• t•'I
· ·nrm f e<lNnl do Jogar de sua residenCia.
. .
.
. _
·
A t 181 As infracções da Pohcut Naval p.n·n ns quaes
nfio b~i~ muita estipulada ou que não se pm;sam e 1 ~((Ul.Hhtar
nos caRos previstos, ficam sujeitas ás de 5~$ r1a 100$. 1 rn'}'~tt'~~
a juizo dos capitãf's dos portos e de accot'uO com as 't ·
ou rein~idenclas.

CAPITULO 11
DO MOD() T>Jl: lN'l'F.RPOn E PROCF.SSAR

OS

RECUR!=I09

Art. f82. Das .mulfn:- irnpo!3tas pelo capitão dos por~os
haver!\ recurso para a instaneia superior ~o pra1.o. marcado
no art. i 85 e nl'lo será acceito sem depos1fo próYIO de su:l.
1mportancia.
f ·
Art. 183. O recur:;o perempto não ~crú Pncaminhac o
á instancia superior.
_
Art. 181. Os reCJJrso::; S('!':Fl diri~idíls pnrn :!~ ins~~::1c!as
Sl'guintes:
a) capitães dos portos;
h) dirP-cf.or f!m·n1 dP. Portos n f!osta~;
~) ministro da Mat·inha.
Art. 18;;. O recurso de qne :;ndem uc.ar a~ pc~son~ mulíadn!; por )nfracr.ão rJn Policia Naval on dispo~içôt>:< de<::{e rPl?'lllamrmfo. quando não H~ conformnrem com a~ decic:õrs dos
rnpifftp-; tJo~ portos. ;;erá nprcf'~nf:1.do dent-:·tJ dr_, Jlrnzo improro~avel dn cinco dias rontnflos ua data rlo cler·nf:Ho dn :·•1111ta,
~nh penn rlc tnrnnr-E!e. findo P~5e prazo. a r]8r.isãC'I ex:Pqn iveL
Art. 1R6. O recurso ~erá rlir1girfo ao C3pitão dos pnrfm;,
qnando a rJecisíio rerorrirtn fc'\r do delegad0 nLl de qnaiqner
dos a~P:~fe~ rln •·apitnnia = ao director geral <in Fortoq e Cosfas
por infermedio do capitão dos portos quando fôr a riecisão
recorrida des~a autoridade e, finalmente, ao minl::~tro dn Marinha como ultima instanr.ia, 11or intermerHo ch Direrfn:·ia de
Portos e Costas.
·
Art. 187. No requerimento de recurso, n. parte especificará aR pecas df~ que pretenda tra~lado para clocumenf.al-o.
Art. 188. O ~ecrefario, depois de lavrar o termo de rer.urso, entregará ao recorrente a petição de5pHchnda com os
docn:nentos e traslados pedidos pnra, dentro ctc 48 horas
denOI."l dessa entrega, que co:1stará de recibo ·,·,:; ;;~ndo pela
parte. serem npresentadas as razões instruiriw-J com o rlito
traslado c mai!=; rJocmrumfns qne tiver.
Art.. 189. Autuadas peJo .!-'!ecretario at:! razões trasiado;3
n docnmentos. e. por certidão, o termo do rectlT'sd e a entre~rn. da iiPciRão, si não com;f.ar do traslado. será 'o recurso
conclu~o :i aufnridade. cuja rl-ecisiio é rflcorrida, a qual dentro de cinco dia~ _contados . da data dessa -entrega. pode~á reformar essa dee1sao reeo,,r,da on mandará seg;dr. o recur-
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so para a instancia a quem é dirigido, fazendo ju:1tar os traslados que julgar convenientes para seu drspacho, quo fundàmentarâ.
Art. 190. No caso de·provimonto de re~Jürso, a autoridade recorrida mandará fazer á margem do tcrmfl da mu \ta a
notação da sentença confirmativa absolutoria . proforir!a no
recurso, fazendo-se, na ultima hypothese, a restituic,:ão ela importa~cia das multas.
Art. 191. Haverá tambem recurso r,ara as mesmas instancias, das demais decisões dadas nas Capitanias dos Portos,
observando-se as regras preestabelecidas.
.
Art. 192. As capitanias não darão andamento a qualquer
acto referente a indivíduos e de interesse àos mesmos quo
estiverem em debito com a Fazenda Nacional. por falta de
pagamento dos impostos ou multas, sem que pl'imeiramente
satisfaçam os re~ped.ivos pagamentos, salvo o:; casos rio3 artigos 185 c 186.
Paragrapho u~ico. O secretario dEh·erá organizar a lisla
dos devedores da Fazenda Nacional para fiel oL'"crvan<· in deste artigo.

CAPITULO Ill
DO.DEPOSITO E LEILÕES

Art. 19~l. Haverá na circnmscripç5o da Cupif ania um
deposito dr)Hiinadu n l'C(Wiicr, ~nardi!.t', c1mserv~r o entregar lodns aR ''lllhar·(•at;tll':", col'pu.s fllit~Luante~ o, ern geral, todos o~
üll.ioclos :-;!1'-Wr)pl iYnis dP apprnhénsfio em encontrados em aban ...
dono f' qttt', na f<ll'11n d(':::le regu~amcnlo, tenha.m sido reenlh idos ao deposito.
·
,
Art. 1.94. As embarcações e demais objectos consignado3
ao deposito, serão conservados o Hlardados por pessoal idoneo e sob a responsabilidade do patrão-mór, de accôrdo com o
art. 179.
Art. 19ã. O leilão 6Brá feito par leiloeiro pul1lico ou pelo
encarregado de dillgencias e presidido pelo capitão d0s portos ou seu representante. após as publicacões de e<Ji!ac3 rmrJ
esse fim.
Art. 196. Bem algum ser{\ levantado da deposito sem or-dem do capitão dos portos e, am qualquer hypothese, sem
que estejam pagas as multas e deRpezas impostas fl(it' estD
regulamento.
Art. 1fl7. As embarcacões f\ C\bjeclos vendidos err. leiH\a
deverão ser rdirados no prazo dP ~k horas, ~oll pena dr. pagarem m:fadia on os arrcmatanlcs pel'derem dlreit.r) a elle~.
si exerdPr' esse prazo de oito dias.
Art. 1n·s. O patrão-mór fará a cserinl.uração mn ltvrr.
proprio, numerado e rubricado pelo capitão dus portos on
por quem cllc designar·. das entradas e sahidas Jos bens recolhidos e, hem assim, dos mntivos }lOr que foram os rnesmog
entreguc8 á sua guarda.
Art. 199. A ordem de entrega dos bens, foita p~Jo capitão dos porto8, servirá de resalva á responsabilidade do patrão-mór.
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Art. 200. As embarcações pagarão, a titulo de deposito,
5 o/'o do valor afinal apurado, além das despezas nccessarias
para a sua conservação.
.
Art. 201. Os 5 % pagos de aooôrdo (.'Om o artigo precedente serão escripturados pelo secretario e deverão ser applicados na conserva,ção e bôas r.ondiçõe~ do deposito. como con.
certos de carreiras, coberturas, etc.
Art. 202. Os saldos do producto do leilão dos bens arrecadadns serão recolhidos ao· 0ofre da Capitania até o prazo
de 30 dias, findo o qual, si ~1ão forem "'~clamadoR, serão enviadoQ á Rrpartiçfio ele Fazenda.
CAPITULO IV
DOS PORTOS, CÁES. PR.<\JAS OU MARGENS E TERRENOS DE MAHlNH.\.

Art. 203. O capWio dos portos cuidará constantemente da
conservação dos portos e eostas. estabelecendo a policia activ:-t
nos ancoradouros, cáe~. praias do littoral. rios, lagoas e .Jtltra~
aguas. que communiquem com os pertos .r:m no oceano, para
que estes estnj,am sempre em bôas condições de limpeza, pt1ofund idad(' e segurança.
Art. 204. Para fazer a policia naval haverá rondas, rlis-tribuida~ por detalhe dà Capitania qhe nellas empregará o
seu pesso.al, que não exerça fnncções especiacs na secrct.at·ia
da repartição.
Art. 205. Os serviços de policia ou quaesquer outros
que as repartições federaes mantiverem no porto serão directamente sujei! a~ ás autoridades respectivas, não cabendo
aos funccionarios da Capitania sinão aux'ilial-as na execução dos regulamentos que regem os mesmos serviços. quando o auxilio fôr reclamado. e a elle não se opponham na
occasião as obrigações privativaS' da Capitania.
Art. 206. O capitão dos portos não intervirá nas visitas, buscas, detenção, apprehensão ou captura de indivíduos.
mercadorias ou objectos em geral, nas fliligPncias que realizarem no mar o~ agentes das repartições ferlC'racs aue tenham nelle jnrisdicção definida, ou nos casos dn contrav:enção de seus regulamentos; mas não deve consentir, ryor pretexto algum, que todas as diligencias ou em qualquer circumsf.ancfa os referidos agentes lancem mão rle medirias que
attentem conf.ra as -nrcro.!rativas de sr>u cargo, como chefe da
Capit.ania. ou QlH' lh(l invadam nUrihn i~Õ~' "". n rn.io ecrc0amento, aliás, r; df! sna obriga~ão nppr,r toda rr'sisf.Pllria legal.
Art. 207. E' prohibido fazpr flll:-tf'SfJII"" rnn~·lfr·rJr('.õc~.
aterros n obras sobre o mar, rios e snu" }H'ar:os. sobre os
terrenos de marinhas aforados ou não e nos r('~~l'Y':ldns pm·a
a servidão pnhliea. srm audirncin ria C:npifanirl. :nw só a
concedP.rá depois cfe vPrificar :::i faP ..;; nhr::~.; niin fl!'~'i:lrlicam
os portos c snn navPgação. rios r~ lagiln~. on obra" prn.i Prfacfas
pelo Governo, n0rn damnifi('am os f':~fnlwlf'rirnf'n!o< rh União .
. § t.o Quando sé tratar de obras publicas fedcraes, a auf,oridade competente communicará á Capitania a natureza das
obras c a época em qu c vão ser in ic\adas.
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§ 2. 0 As inform.ações das capitanias serão sempre baseadas em estudos sobre o teiTeno c ·mediante as re.~pectiva.!i
plantas.
Art. 208. Todas as con;;;f.rucçõrs. ot>ra<:; partieulares· ou
publicas. feitas sPm observanL·ia das. yegr~s deste regul:tmento, ~erão logo embal'gad.as, e o propnrlat'JII, quando se tratar
de obra:;;; partieularPs, pagará a multa de 1 :000$ a 5 :000$ e
será eomprllido a demolir as obra::- t' a indPmnizar o damno
que, fHll'\'l'tltttt'<l, rawmt·ant co1n a ob:Stl'l1cção do porto. rio ou
Iagôas.
§ 1.0 n capitão dos portos ma111lar:í l:wrar os autos de
infrae1~ão c os eo!Tlpctenteg i f'tT(lOR de embargos. fieanclo tamhem os infractorPs sujeitog ás custas do processo.
§ 2.'' No caso de desobediepcia, o c.apiUío dos portos empregará os mrios coercitivos da força pnhlira qu~ tiver. r~
quisitado e qt\C deixará no local até "'Cl' cnmpr1da a mhmac.ão.
§ 3.n No easo do proprietario das obras não as demolir; o
r.apitão dos portos mand.ará .effed.uar n serviço e cobrará do
proprirtario. pelos meios legaes, o p:1!:!~nwnto das despezas.
Art. 209. Para conhecer si h a on nflo conveniencia em
autorizar a~ licenças para rnnstrncções de aterros e obras
sobre o m.ar, rios e lagôas dflvc o capitão elos portos, ou o
ajudante por elle designado, transportar-se ao local destinado
pelo petirionario para a construcção projectada, e alli proceder a exame minucioso, tendo em vista as condições ~strate
gica~ ou outras necessidades, como collocação
de pharócs,
obras pulblicas e r'eferen.tes a pesca e a navegação.
Art. 210. As despezas de conducção e outras. feitas pelos
officiaes encarregados de examinarem tanto os logareR onde
se pret,endem effectuar construcçõeR, corno terreno~ de marinhas e outros de que tratam os artigos precedentes, devem
ser feitas por conta do requerente.·
Art. 211 . As licenças passadas para taes obras serão registradas na Capitania e estas não poderão ser iniciadas sem
o estabelecido no artigo ant.er'ior. sob pena de 200$ de multa.
Art. 212. Das impugnações de licenças para construcçõe~
de aterros e obras sobre o mar, rios e lagôa~. dará a Capitania communicação á Inspectoria de Portos e Costas, pondo-a
ao corrente doe:; fnndamrmtos da impugnação.
. Paragrapho uni co. As construcções denegadas poderão
ser levadas a cffeito. por concessão da Jnsped.oria de Porto~ e
Cosf.as. si esta ,inlgar impr'oCP.Iknte a impu~nar.ão.
Art. 213. As rom;trncr;ões r1e ohras on aterros a que se
refel'PIIl os artigos anteriorPs, :"6 podeefín ~1'1' rPalizadns em
terrenos previmnf'nlc afor;)rlo.•;, dr• t·nn!'t~t•rnir!wt~, Pnm a legislação em vigor.
Art. 2''~- Os (PJ"J'~'TlOR rle Marinlm. accrP~cidos t~ nccrescidos do accrescidos. :;:fl.o do dominin naeional (lei do 15 de novemhl'o rlc I P.:;·,'). e hf'm ::tssim ns f rr'rnnns t·eser'Yados .'í margem do~ r'o~, (':1J.r;:~1n:''l'"' (I (li n. I. SO'!, dp 1 P. !];' ~:~trmhro rte
18(: i') .

1

Art. 215. São terrenos de ~arinha todos os que, banhados
pelas aguas do mar ou dos rios navegaveis ou que se toJ'nem navegaveis e lagôas. vão até a distancia de 33 metros.
para a parte de terra, contados desde o ponto a que chega a
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préa mar média. Este ponto refere-se ao estado do logar no
tempo da execução da lei de 15 de novembro de 1831 e aviso
do Ministerio da Fazenda n. 1'55, de 14 de setembro de 1903 •.
Art. 216. São terrenos reservados para servidão publica
nas margens dos rios navegaveis e de que se fazem navegaveis, todos os que, bal)hados pelas aguas dos rios, fóra do
al<..anoe das marés, vão até a distancia de 15 metros e 40 centímetros para a parte de terra, contados desde o ponto médio
das flnchente.::; ordinarias.
Pnragr'apho uni co. Emquanto não fOr regulamentado 0
ar•t. HO da lei n. 3. G44, do 31 de dezembro de 1918, autorizando o ·Poder Executivo a transferir aos Estados os terrenos
marginaes aos rios navegaveis, ronfinuam as Capitanias dos
Por! os a superintenrlel-os.
Art. 217. São terrenos accrescidos todos os que nat.nral
ou art.ificialmenente se tiverem formado ou formarem-se além
fio pon lo determinado nos :=trl s. 215 e 2W, pam parte do mar
on das aguas dos rios e lagôas, o os provenifmt.es de aterros le
•·m·ôus 1111 lJancos.
Art. 218. O limite qlw ~f'para o rlominh maritimo do dominio fluvi~J para o effcito de mmlrem-~e e dnmar'carrm-se
os ~~ mell'fJg ou H>m.40 em .. conforme os terrenos estivPrem
d•~.-.tro on fóra do nlcnnco das marés,
srrá indicado pelo
1,nnto onde aq aguas deixarem de ser' salgadas do um modo
sensível ou não houver drpoRitos marinhog ou qualquer out.ro
~neto geologico riu e prove a neção ponorm:;a no mar.
Art. 219. Ao Ministro da Fazenda, no Distrioto Ft~rleral
e no Estado do Rio de .Janeiro. ouviqo o 1\finisterio rla Marinha, e aos delegados fiscaes, no~ Estados, ouvida n Capif~mia
dos Portos e com a approvacão do Ministro da Faz~nda, compete fixar o referido limite, ficando todavia salvo o r.Jirc·ilo de
terceiro.
1
Art. 220. A conce~são de terrenos de Marinha r seus
accrescidos, nnlural ou artificjalmente ou para aterro::; e
quaesquer obras particulare~ sobre o mar. rios e la~oa~. dnntro do alcanc~ d~s marés. será feita nos Estados pelos l'l'spcctivos delegartos fi~caes do Thesoqro, com exccpçíj,o do r!n Rio
ne .Janeiro. cujo aforamento serâ concedido pr~la Dir0ctor·ia
do Patrimonio do Minist('rio da Fazenda.
Paragrapho unico. Os aforamentos de terreno:; de ~ari
nha, accrescidos e de m~ngue obedecerão ás regras r.stnbclecirlas pelos decretos 14.596 e 14. 59·i, de 31 de fl,'zembro
rle 1920.
Art. 221. Ninguem · poderá encalhar embarcaçõt~S nas
praias ou corôa~. 011 faz~~r entrar em diques qnc n:io sejam
de sua propriedade. para qnalqnnr pffeilo, ou effrdunr concertos .radicaeg que importem ~m altera~ão da rmbarcar;fio,
sem Jicença da Capitania, sob pena de 20$ a (iQI:J d~ ~~~ulta.
Exceptuam -sr: porém, as pcqncnaS:~ emharcaçõcs rln 11<~sea que
podem encalhar nos Jogares dcs1gnado~ pn!a-. Capi~nnin'i indcprndentf'mr.n(;~ de liccnr:a.
§ 1. Ncsla~ li:',eno:.L-: dr\'Cf:] cnnslnr o prazo par:1 a n~ali
~aeíio dos roncert8s, limpeza on obras, dt>n'nrlo ser !'•'! ,n•nHia
n licençl:\. si terminar o prazo rnf\rcado.
§ 2. A Capitania rmlrcará Jogar proprio para n<:: prqnenas embarcaçõec:; encalharem afim dn limpar e pintne, não
0
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podendo cada uma dessas embarcações demorar encalhada mai~
de oito diaC3.
Art. 22~. Nei1 hmn e.õ)taleiro ou officina de reparos e construcção de t:mb=-..rrações poderá funccionar sem 1icençu da
Capitania. E~1s.a lic~nça s.erá refcrmada annualmente na. época marcada, Sf;b :ç,ena de multa. de 500$ e accrescirnos ~lo artigo 1tH>.
Nos logures em que não houver estaleiros ou officioa~, a.
Capitania pormittirá qu~ seja construída cobertura para reparaçií.o e con.~tntc~ão d·~ uma embarcação, mediante licf:nça
espcuial, dev(:Jlt;d a citada. ~.:olJcrtura ser retirada apt)s a tcrmmação dPSS''.·: reparos oll construcçõcs.
Ar·t. 223. O -pessoal oprrario de estaleiros e off1cinas navaes ficarão EOujeit.os a est.e regulamento.
ArL 22-1. Ninguem poderá construir embarcações au1 geral sem licença du Capitania, que só será concedida medü~nte
prova do p:tgamentP do imposto de industria e profis:::ão nas
respectivas intcnJet~cia~; e prefeituras, salvo tratando-se de
emuarcaçõe::; menores d·~ duas toneladas brutas. Os infL'actoros
pagarão a multa de 100$ ~ 500$, de accôrdo com a tonelagém.
l 1 a~'agrapho uni co. A<:< licen(:as para taes construcçõe::; se: fio gratuitas c fel'fio os favores eoncedidos por lei.
Art. 225. Quando ufna embarcação estiver com agun
aberta GU Jôr a pique, será o proprietario obrigado a encalhar ou suspend(:l-a para concerto ou oesmanctlo, marcanoolhe a Captf.ania prazo para isso; si, expirado o prazo, nd.o fôr
levantada, r. €mbtH'caçao terá baixa no arrolamento ou t1tulo
de reg1stro e com·.iderada em abandono, passando ao domínio
da Car•itania. que vocterá ancndar o desmancho ou lomal-o
a si, correndu tH:s.-::e ca3o as despezas pelo ex-proprietari:J.
Sempre que uma embarcação tiver batido, er:calhado ou soffrido qualquer avaria, o capitão, proprietario ou seu preposto
deve communicar á Capitania,
§ 1. o O contra ventar fica sujeito á multa de 500$ a
2 :000$, de accôrdo com as agg,ravantes c tonelagem.
§ 2. o Sendo embarcação estrangeira, será o respectivo
consul notificado dentro i'o prazo marcado por officio do capitão dos portos, para os fins de direito .
.t\Jrt. 226. E' prohibido la'r1car entulhos, cinzas, oleos,
varreduras ou quaesqusr immundicies nos cáes ou praias dos
portos, fóra dos lagares para isso destinados pelas camaras
municipaes, de a.ccôrdo com a·s capitanias. Os infractores serão obrigacos, além da multa de iOO$, a .remover o entulho,
si fôr possivel fazel-o; mas quando não o seja ou se ignoee
quem prr-aticou o despejo, a Capitania solicitará da municipalidade ou repartição della deper.'dente para Que seja effc~tua
da immediatamente a remocão.
Art. 227. Ninguem poderú ter emba'lsamento de madeiras estacionado em fluctuação, Cepositar nas praias nem conservar nellas ou nos cács objcctos on materiaes Que embaracem a sc·t·vidão publica. devrnci'o a Capitania ser ouvida para
diw1· si o d1~posilo on demora de tacs objoclos tí ou r:ão prejudicial ao l'muarque ou desl'tnbarquc de pessoas ou lJagagens, c, em geral, ao trafego' da secção. Em todo o caso, á.
Capitania não consentirá quaesqucr &'epositos nos cáes, principalmepfc de objecfos de muito peso; e, qmmto ás praia~,
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sómente as autorizará além do ponto a que chegue a maré r~
préa-mar de aguas vivas para evitar o accumulo de areias,
em prejuízo do porto.
Os infractores pagarão uma multa de 100$ c serão obrigados a remover as areias amontoadas, pagando mais a despeza da remoÇ~ão, si essa fôr feita pela Capitania.
Art. 228. As embarcações não lançarão ancoras em Ioga r
que possa resultar damno an trafego do por·to nu a canalizaI}Ões e cabos submarinos .
Os iLtfractores pagarão a multa· G;e 20$ a !>O$ c ficam obrigados a reparar o darnno causado.
Art. 229. E' prohibido lançar r.os portos, eanacs, rios ou
qualquer ancoradouro, lixo, cinzas, oleos, objt•clo~. lastro ou
quaesquer varreduras dos porõ-es.
Os infractores pagarão multa dr 500lJ; a ;, : 000~ r na rein~~il]encia o dobro.
ParagraP'hó unico. Toda embarcação que tiver Je descarregar cinzas é obrigada a requerer licer:ça ú Capitania. Tal
1icen(ia para as embarcaç;õos G~e longo cu t•so ou de cabotagem, durará o tempo indispensavel para o desembarque; e
para as embarcações de trafego do porto será mensal. Si os
propridnrios das cinzas dm~cjarem depositai-a~ em logares
por elles indicados, as capitanias conccdeeão lieenças especiaes, depois de verificarem que não occone algum il~convP
niente. Neste caso a liecnça durará to(~o o exerciciu, findo o
qnal será renovada, so•b pena de 20$ a 60$ de multa.
Art. 230. A Capitania deverá manter um serviço com
embarcações apropriadas para a remoção diareia do lixo, varreduras, einzas, lastro, etc., dos navios de guerra e mercantes surtos r.'o porto, mediante taxa que fôr estipulada.
~ 1. o Esse s.~rviço será adjudicado a quem, em concurrencia publica. se propuzer a effectual-o. mediante contracto,
em cujas clausulas figurarão a taxa a cobrar. o pra8o de duração e o deposito de garantia, para fiel execução do s.~rvico.
As propostas obedecerão ao processo geral das concurrencias
rmhlicas, ficando a minuta do contracto su.ieita á armrovacão
da Directoria de Portos e Costas. que julgará da licitacão.
~ '2. o A concurrencia publica para o serviço de lixo será
3 mrzes antes de terminar o nraso do contracto existente.
Art. 231. E' vedada a ,~xtracção de areias das praias e.
err. geral. au aJquer e~cavação do littoral dos portos e suas
enseadas. As capitanias devem cooperar para a conservacão
das praias. em beneficio da hygien.'::l e nos pontos de embarque
c rfrsembarqur •::tuc ellas offerecerem.
Os inf'T'actnJ·rs pa~ndin :1 multa de 100$ a :JOfl!jiOOO.
Pnragrapho nnico. Nas praias longínquas ou fóra doP.
portos ou naqu.'::llla em que as ·excavações não possam por
modo alfZ'um influir no regimen das aguas. as capitanias nlo
as impedirão. excento as de areias monazíticas ou rle moldag·em, que. nesses casos. p.reccderú I ir.cn~a ,ospecial do Governo.
Art. 232. E' nrohibido cffcetuae dragagem on quaesquer
outras <'Xeavaçõrs no fnnno do mar. s.~m licença cta Capitania,
sob nna de multa de 50$ a 500lJ; e annrehensão das Pmbarcacões encontradas nesse scrvlco.
Arf. 233. Os eapit.ães de Portos proporão á Directoria
dj"l Porf os e Costa 'S. tod3s aq mediflas relathas fi. ronservaçfio

ACTOS DO PODER .WXECUTlVO

461

dos portos, rios, lagôªs. an.Qoradouros e canaes que possam
lflvad11s a effeito, sem embargo das obras a cargo do Ministerio da Viacão.
Art. 234. Todas as vezes oue o regimen ou conservacão
dos portos w~nha a ser perturbado por obras publicas ou
particulares, os capitães dos Portos se apressarão em dar
disso conhecilll.ento á Directoria de Portos e Costas. podendo
desde logo embargar as que não fQrer;n ord'3nadas por outros
ministerios. que deverão communicar ao da Marinha as obras
a effectuar.
Art. 235. Os corpos fluctuantes ou não. só poderão ser
fundeados ou eollocados em qualqu..:~r vosição com licença ou
designação das capitanias. e para serem retirados ou mudados.
necessitam aquiescencia dessa repartição.
Ao transgressor desta disposição será imposta a multa
d9 200$ a 500$000.
Art. 236. O córte de mangues só é permittido com licença da Capitania, depois de verificar si este córte não altera o
regimen das aguas, nem outro regim~n para a navegacão e
conservação dos portos. observadas as disposições do decreto
n. 14.59·6. de 31 de dezembro de 1920. Em caso de infraccão,
multa de 200$ ~~ em caso de reincidencia, 500$. além da apprehenstio dos vroductos do córte em ambos os casos.
·s~r

CAPITULO V
DOS .ANCORADOUROS

Art. 237. E' da competencia das capitanias. de acoordo
com as autoridades da Saude Publica c aduaneiras. designarem nos ancoradouros o logar ma1s J)]'Oprio para ns Pmbarcaçõe.s que tenham de fazer quarentena cu .i'icar de observa(;~o.
para franquia e para carga e descarga, sendo estes ultimo::
ancoradouros subdiYididos para mnbarcar.:ões qn~' Yeuhnm cai'regar ou deseaJTegar generos de fac i I combustão ou expll)sivog e aqucllcs cu,ia descarga não for sujeita a direito alfandegarjo.
§ 1." Tambem a~ capitania~ designarão ancoradouros
para as embarcações imprestaveis. para· a:; que estejam em
terminação de obras OtJ construcção c 'bem assim para aquellas quo não tiverem destino ou tenham de sel' dP-smanchadas.
§ 2. 0 As cabrcas, nlvarengas, bareaças. sa,·oirns, depositas fluctuantes. dragas c outras embarca(ões de reparticões
publicas ou particulares, empregada:;; no • trafego do porto,
amarrar-se-hão onde fôr designado pela Capitania dos Porlos o do modo prescripto por clla.
•
Art. 23B.
F.' da 0ompetencia exclusiva das capitanias
conceder liceiH;a para colloração dtl boia..- de amarração. nos
portos ou nas costas, rios ou canaes.
Art. 239. A Capitania mandará publicar em r.ditaes 3
designacão desses ancoradonros e hem assim dos canaes utto
estabclPccr para facilidade n scguran<:a da naycgoação.
·
Os navios de f;ucrra terão ancoradouro especial, I'(Ír:\
dos destinados ás embarcações mercantes. nos portos ondQ
para isso houver E'Spaçn; e naquelles em que o não lwuver. ,;c.
cuparão o ancoradouro de franquia .
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Art. 240. Nenhuma embarcação mercante, tendo a bordf')
maieriaes explosivos ou inflammaveis, poderá transpor o ancoradouro de franquia sem as descarregar, effectuando ·ess:~
operação no Jogar ex·pressamente designado pelas capitaniaH
e nos pnrtos onde houvf'r dPposito especial pura taP.s artigos,
em embarC3!CÕes fechadas 011 coberta3 com encerados, as quaP.S
deverão arvorar bandeira f'hcurnada e ser a.companhadas por
agentes da Altandega, quando Jargal'ctn de bordo.
Os fll,ie assim não proct~dC'rPm pagarão 500$ a 1 :000$ do
mnJta e serão obrigados a voltar vara o ancoradouro de fJ•anquia.
Art. 241. Todo navio de guerra que tenha de ir para o
ancoradouro de fabrico, não n :vodcrá fazer sem remover de
bordo, com as mesmas preeaUções do artigo anterior H sob
a vigilancia do respectivo pes::~oal, a polvora e artificlo·s d~
guer.t·a para o competente deposito, que lhe será indicado, '3e
fOr estrangeiro, pela Capitania dos Pr·rtos·.
Art. 242. •roda embarcação, em carga ou descarga, deva
ter dentro os páos de bujarrona e giba, c, quando estiver
amarràda de pôpa e prôa, I erá tambem a retranca dentro o
as vergas qesamantilhadas.
O infractor incorrerá na multa de 20$ n 60$000.
Art.. 243. As capitanias empregarão todos os esforco::
para que sejam rigorosamente· observadas as medidas aconselhadas pela repartição sanit.ariu,. considerando-as o·brigatorias para todos os effeitos.
Art. 24.· í,. Todas as embarcações nos differentes ancoradouros são obrigadas a auxiliar-se mutuamente no acto de
amarrar ou desamarrar~ re.cebendo espias, arriando amarra,
praticando quaesquer manobras indicadas pelas necessidades
do momento.
O~ que se negarem a r!-lse~ auxílios serão responsaveis
pelos damnos causados e suJeitos á multa de 50$ a 100$000.;
Art. 245. Nenhuma embarcação poderá pôr seu belice
em movimento estando atracada aos cáes ou pontes, ou tendo
embarcações miúdas atracadas ao costado, quando nos ancoradouros, só o podendo fazer depois de completament~ safv,
sob pena de pagar a multa de 20$ a 60$ c indemnizar o-;
damnos causados.
Art. 246. E' da exclusiva competencia das capitanias
dos portos resolver sobre atracação Ol.J. desatracação das embarcações nos cáes, fluctuantes ou pontes, etc.
Art. 247. E' prohibido ás embarcações mercantes dal'
tiros, salvar ou usar quacsquer artefactos pyrot.echnicos no
porto. bem assim' estarem fundeados sem conservar visível
uma luz branca á prôa durante a noite. Os infractorcs incorrerão na multa de 50$ a 100$ e indcmnizarão iJS prejuízos.
Art. 2·~8. Afl emhareaçõcs nacionacs são ohrigadas a
acompanhar a gala ou Iulo nacional.
P.aragrapho unico.
Nenhuma embarcar:ão poderá f'Ull•anrlem.u· em arco ou nos tóp~s sem licctwa da eapit.ania.
Art. 249. O serviço de carga o descarga :í. noite súment9
'POder.:l. ser feito com ('ffiprego d(} !uzcs dcseobnrl.n~ qne nãa
ponham em risco as embarcações. Os infractor0s serão rnulf.ados em 20$ a 60$, alézn d'l obrigação de inrlcmuizarcm o
~amno.1

ACTOS t>O PODER EXECUTIVO

Art. 250. Nrnhnma embarcação mercante poderá ter
suas embarca<::íics mitídas amarradas sinão ao:~ portalós nm~
ancoradouros de carga c descarga. Q:-; infractorcs serão II1ultados de 20.$ n 60$, si da infracç.ão não houver resultado pre··
,juizo ás rmbareações do tt•nfego; no caso de haver prPjniz],
indemnizarão o damno causado, além da multa citada.
Art. 251. Hômentr ás embarcações mimias dos navios
de guena, :í~ das capitanias. alfandPgas, Policia o Sande, no
serviço de ronda ·ou qualquer outro. ~erá permittido andae
pelos ancoradouros de carga e descarga depois das 20 horas.
Qualquer hotc ou escaler encontrado sem licença da atfandeg~l.
depois daqnnlla hora será appT'Phenoido r. o dono multado em
20$ a 60$, nl!~m da rwrm em que hnuvrr incorndo pelo regulamento da alfandega.
Art. 2ri2. E' Lambem pro hHlidn ás Nnhat·cw:ões pescarem ou pararem entre as fundeadas e hem assim nas proxirnidanr~ -cln i! !tas n r.:írs. prinr.ipalmrntn :í nnitP. srm 1iccnça.
incorrendo os infraetores na mnlfa rlc 20$ a GO~OOO.
A r'f.. 253. As embarcações do trafego do porto, empregadas 11a carga e descarga, não poderão carregar além da linha
d'agua qlle Pstivcr marcada. O cnntravcnfor pa~ar:í a multa
de 20$ a 60$000..
Art. 25~. Nenhuma embarcação do trafego do porto 0~1
registrada. podPrá ser rebocada sem ter a bordo o numero d•~
tripnlanfe~ nccessarios, de accôrd1l com as orfll':ns da rapilania dos pnrfns. para governar, largar c reeehcr cabos, etc.,
soh prna de fiO$ n I 00$ fie mnlta_.
Paragrapho nnico. A embareação rrbocarlora SfÍ poner:í
rebocar, em eabot.agem, uma embarcação e, mediante licença
da capitania dos portos local, nos c.asos dé navegaç.ão fluvial'
ou interior. pndf'rá levar mais do uma embarcação, a juizo •ia
capitania dos portos.
Arl. 255. As embarcações encontradas nos ancoradouros
sem tripulação OH vigia serão consideradas em abandono, devendo a capitania applicar o disposto nos arts. 193 e seguintes.
Paragrapho unico. Exreptuam-sc as que estiverem carregadas sob a vigilancia do registro da alfandega e as do trafego no porto de pequeno porte, que estiverem em ancoradouro 'para ol1as destinado.
Art. 256. As embarcações mcrcantrs não porlorão f e r fóra
snas embarcações mindas depois das ·20 horas, salvo por motivo exfraordinario, que justificarão, ou com licença da alfanõcga. da qnal tenham conhecimento as capitanias, sob pena
de 20$ a 60$ do multa.
Art. 257. Ningnem po1lrrá roceg·ae aneura ou qualqtWJ'
ohjPefo sem lirPnça fla capitania.
O infractot' i nenJTf'ní na multa dP 50$ a I 00$0<0ü.
Art. 2ri8. Quando em qualquer serviç.o dn roccgn fôr en~·
conlrado o object.o procurado, disto sorá dado eonhecimento á
cnpitania~ flllll autorizará a rcti!'ada do objecto apôs ter vcrifhado a lt~gitima propriedade e terem sino satisfeitaR aR
form~Jidadcs lcgacs. No caso negativo, isto é, Qlllando o obj&p_lo eueontrado não fôr o procurado, ficará ~ste depositado na
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Capitania para ser entregue a quem de direito, Pª-gas pelo
respectivo dono as despezas com o tràbalho de rocega, sob
pena de 50$ a 100$ de multa.
.
Art. 259. Todo aquelle que pretender desmanchar ou arrazar ou concertar sua embarcação deverá requerer ú ~api
tania que lhe seja marcado o logar onde o possa fazer.
A capitania, deferindo o requerimenlo, mandará lavrar o
termo no qual se obrigue o proprictario, dentro do prazo estrictamente necessario, a cffectuar o desmancho, arrazamento
ou concerto, sem deixar objecto algum no local, depositando
no cofrn da capitania a quantia arbitrada pelo capitão do!l!
portos. correspondente á tonelag.em da embarca<;ão.
Goncluido o desmancho, arrazamento on concerto e preenchidas ~s fo·rrnalidades estipuladas no f.ermo, a quantia depositada, eomo garantia destr. será restitui tia. No caso contrario, sórnf>ntc será rcsf i t.uido o excedente da despeza realizada co~ a remoção dos destroços por conta da capitania.
Os infraetores pagarão 50$ a 100$ de rnnlta e serão compellidop, a satisfazer os prcrritos exigidos.
Art. ~60. E' prohibitio aos calafates, por orrasião do fabrico e concerto das embarcações accender fogo para derreter
breu ou pixe em distancia menor de dons mef:ros 1las referidas
er~1harr.ações. Os infractorf's serão mu Itados rle 20$ a 60$000.
Art 261. O nono on consignatario, cnja embarcação por
motivo do sahida urgent0 e precipHaçfa on por qualquer outro
motivo tiver drixado no ancoradouro ancoras e amarras, será
obrigado a susrH'ndPl-as no prazo de 48 horas, sob pena de
multa, qn0. serú tle 50$ a 100$, além de indemnizar a despeza
realizada pela capitania com o trabalho dP verificação do
Jogar om)P ficaram as anroras e amarras e sua ronsPquente
pe.J;;ão.
Art. 262. A decencia de traje ~~ obrigatoria para quantos frf'qnenf ar0.m os ancor1.douros, ,quer sejam ou não das
embarcações c das rtemais do trafego.
Art. ?:63. As embarcações estrangeiras, tanto quanto as
nacionaes, deverão observar com toda a exactidão .as regras
dos portos. Para não allegarem ignorancia, os seus agentes
ou responsavei-; sPrão phrigados a possuir um exemplar deste
regulamento.
CAPITULO VI
DAS HEGHAS l',\lt.'\ .\S gMB.\RCAÇÕES DO TfiAFE:GO DO PORTO

Al'L. :2.61. As -nmbarcações do trafego tio porto não podt't·ão pr_'l'uwnctel' rws ancorarlouro3 de fiscalização da Alfandcga. Os coufr:wcntorrs serão multados de 20$ a ti0$000 .,
Arl . :!GG. 0,:; rf'hocadores da quarta classe, lettra F, po-

derão sahir á barra independente de qualquer formalidade a
qualquer hor:1, pnra o serYit:o de reboque de embarcação que
precise t:ahir ou entrar.
ArL 266. Quer de di:L (jlit'l' rlr1 nuiL!~, quacs-quer embarcações· miudas, sejam ou não mercantes, que ,andem ou não
a frete, :;(•jam dt· t:erviçu pulJlico ou parLicular, não poderão
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conservar-se atracada~ ou amarradas ás escadas dos navios ou
cáes sinão o tenr!JO, indispen!:luvel para .ntnbarcar c desemb{.lrear as pessôas ou objecto~ que coi~duz1r~m e as _que tenham
de esper-ar ficarão ao llirgo, r.m d1stancm que uao estorve a
passag·cm das outt·.as, e sô poderüu atracar cwando largar a
que estiver na occasiã~ atracada.
_ .
. .
O contl'aventor seru multado de 20$ a o0$()00.
Art. ~tl7. Durante a noite as .embarcações. a frete .só,
poderão trafegar com I icença da Aliandega. O mfractor Incorrerá ua multa de 20$ a 60$000.
Art. 2ô8. QualqLwr· matriculado que, intimado para
compar·ecer á Capitania, não o fizer no prazo ~a intimaçã.Q
fícará sujeito á multa de 20$ a fiO$, apprehensao da cader-:
neta, sú podendo exercer sua profissão após pagamento f:la
multa.
Art. 269. As lanchas a vapor ou gazolina e rebocadores,
que trafegarem no porto, deverão moderar, a marcha de mod.o
quo não cx1~cdam a de uma emlJm·cação a remos, ao approximar-se dos navio'-. cúl's ... pnntrs n11 111olhes, e não farão uso.
de apitos CJ.IIl' 11fio sPjaru da nonvt:>n(;ão de Washington. Do
mesmo modo pl·uePdl't'ão na;; pns~agens estreitas e frequenfes ou de n1uifa agglonwl'ar.ão.
Os infraef !H'c•:-:; · st•t•fio nmltado:-; df' ~Olfi a 60$ e a Gapitilni:1, ronformP a gt-r~vidade fh~ eil'l'llmstancias. multará no
dobro os reincidentes.
Art. :no. Todas as embart·açücs Iicenciadas para cond11zir· pas:--ag·niros e carga, ú Pxc.cpção das movidas a vapor
ou :.!azolina, q11r ~~sfiin sujeita:-; a vistorias veriodicas, deverãO
aprt~st~nfar-~e na~ ~~avif.unias quando intimadas para serem
vistoriadas. o eontr·averrtnt· pagat·ã :!0$ a 60$ de multa.
Art. :!i 1. O eapil ão do~ Porto::., sempre que os peritos
j" lgat·t·rn t•nr 111<Í.:' eon•l içiíl's qnnlquer embarcação, deverá ordenar os rcpat·us de q11e cfti't•crr. ficando .as mesmas sujeitas
a novo exame para v~ril'icação da efficiencia dos concertos •.
Si os peritos julgarem a embarcação em condições de não
supp.ortar concerto~. o capitão dos Podos intimará o proprietario a removei-a para desmancho, em logar por elle designado, marcando-lhe o prazo para isso.
Si, expirado o prazo. a embarcação não tiver sido removida, o capitão dos Portos procederá de accôrdo com os ~r
t igos 193 o seguintes.
Art. 272. Todas as embarcações a frete terão o numero de
tripulantes determinado nas licenças, nas quaes tambem se
f'"Peüificarão o numero dü passageiros e o peso da carga que
puderem conduzü·. de accõrdo com as lotações marcadas por
occasião do arrolamento.
O patrão QUEl sobrer.arregar sua embarcação com outras
bagagens, quando estej3 com a earga cmnplehi de pa3sageiros
IJUe eomlu:dr, irwoernt·á na multa df~ 20lfi a (i()$000.
. A !'I. '!.?:J. Qnalqllf'J:, mclau:wção ou dispu ta nn I.J'f~ passag~m·os e lr1pulantes, ou entre mdividuos de cada uma •iestas
ctas?es. surú levada ao ~onhe('imento da capitania pela parte
que1xosa ou pelos agenteg da car-itania para ~er decidida
f!Ununariamente pelo capitão dos Portos.
. Art. 27 4. Os patrões das embarcacões do trafego são
obrigados a dar Jlartc á Capitania de quahiucr incirirmf,o {rue
Leie de 192S - Vel. II

466

AOTOS 00 PODER :mxECUTIVO

r;et~nrTn

com o.-. pn~~ageil' 1.l!' ou com o~ lripulanle.s ou entre
o uulros, e .o. lH'ueut·ar a e~la~,;ãu vulieial mah; vroxim:::t
úo suas secr:ões para entr·pgar quac~quer 'ohjeclos esqut>eido!>
JlPlo~ passageiros que eondüzircm, sub peiJa Ú'e 50$ a ! OU$ llL\

un~

ll1Uitn.

Art . .275 .· As embnrcnc.;f.cs miudas, á noite, movctdu-se a
remos ou á vela, devct:ão ter sempre promplu, á mão, u111a
!ante mo. de luz branca paru ser trJOHtraLia a tem vo uc e vi ~-~r
nhalroamento rio nlgunn ( mbarcacão, que vá sobrC' ellas, soh
pl·na de lllllli a dtl .:!0$ a liO!J; e pagamento dos damnos cautsudoR.
Art. :27ü. As embarcações movidas a maehinas quucs<tucr, quando andarem á noite, deverão trazer· as ll·es 'uzes
n~gnlnHH'JIIares, ~ob

penn dr multa de 20$ a 60$000.

Art. 277. As embarcacõcs que, pela pequenez de suas
dimen:;õcs, não vudcrcm ter fixas as luzes dos bordos, mmdb
nhaixo Lia luz branca, ú ptôa, uma lanterna de dua~ cored
tJUO UJH'csente pal'a vante da linha de travcz de boresf.e a luz
verde c para o outro bordo na mesma posição a luz V(\fmelha, do accOrdo com o respectivo regulamento, sob pena
tic 20$ n fiO$ de multa.
Art. 278. A?. embarcaçõe?. debaix·:1 de ccrTação. nevoeiro
nu fortes aguaceiros, quer de dia, quer :i noite, devem dar
l:ilgnal de sua passagem on presença por meio de sino, huzin:\
ou apito c moderar a mal'cha. ~oh oena de mui ta de :?O$ a (i O$
pagamento de damnos causados.
Art. 279. As cmbarca<;õcs lH~rlencenlcs a rerm.!·t.ições
pnblicas fieam sujeita;;; :1 todas as regras deste rcgui:lrn,·nl o,
na vario que lhe~ f,~,r appli('.avcl, pruvi;lenrüando o c:1pitão
do~ Portos, j nulo ús au toddadcs rcgpcctivas, para sua perrei la execução._
t'

CAPITULO VII
DA TABELLA DE FRETES

Art. 280. A tabella de fretes par·a a~ etnbarcações no
trafrgo, cspPoialnvmle as t•mtH'Pg-:uJas em f~OildtH'GHO de pn~
sageiros e ha·gag·<ms, serú oJ•ganizada pelas capitanias, de
accôrrlo com o inten~sse pubiico o dos vropl'ictarios.
Art. 281. A lotação de passageiros como de ha;.:a~em;
drve sp,r tal que garanta sempre a segurança ria emhal'f~a~ão.
Art. 282. Só pod~rfio fazer tran3porte de pa~sagcif'OS e

stla!'5 hat;agcn"l as cmhaeraçõo~ para es:5~ fim liccneiatl:ls {~
cujos pro[)delarios rlrclarem acccitar a lab!..'lla de freies organiza·da pela capil ania.
Art. 2R3. 'J'odas as Pmharract1e1s a I'I'Pic rlflvrrão ter a
bordo a eompcte~lte talwlla UlJPl'tl\'tlfla pela Capilania. t1evcndo srr ronhccllla pelo passageiro, sub pena de multa do
20$ a 60$000 .
.Art. 281. !'\as barras perigosas on naquPllas ·~m que o
fH'r':'':o de rchoqnf! pr•t·ten,:a :í. AHsoeia,:ãn dP Pral ie:t;.!"f'm, havera tabcllas esprcmPs para cada localiclade, llHUTandu a;;
taxas que S'~ devem pagar .
. . Art. 285. Por occasiiio de má o terrmo uu em caso de
sm1slro no mar, quando soja prr~ciso o scrvit~o de re1Jnearlore'
~tl ú este feito mediante njus~e.
~
- ·
_,
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Art. 286 . .\s cjUC'stücs suscitadas entre passageiros e
tripula nf.Ps, sobre pagamento de ft"Jtes, serã.o summariameut11
deeididas pdu eapitão dos Portos, bc!ll a~::~1m sobre falfa. _dt~
pa~amcnlo a tl'ipulantc!;! pelos proprtelarws de cmharcaçoc:3
do traf1~go.
A r 'L. :!H i. 1gualnwntc 1Jroccderú o eapitão dos J'orl.os
sobr.e o pagamento devido ao-s rebo~!dores l?o~· contractos do
salvamrnto feitos no mar em occastao de sm1stro, quando a
quantia ajustada não exceder a 5 :000$000.

C:API'l,ULO VIII
lJaS LASTROS DAS EM.BARC'..AÇÜJ<~ij

Art. 288. Toda a embarcação que quizcr m~fter la5tt'•J,
aJJ ívíar ou desearr~gar o que Uvm·. reqnercrú á Capitania licenca para o fazer, mencionando a quantidade c q11td idade do
lestro, hem como o logar para esse fim.
A embarca~;.ão licenciada para receber lastro p0derá empr,~gar rnu·a o transporte do mesmo
as suas en)bnrcaçõe-:J
miudas .
.Ar L. ~80. ~\s J icen~as da la~tro serão apl''.!sentadas na Capitania dos Portos, onde recebeu o lastro, por occasiüo da
f!ahida, para st~rPm visadas e na do porto do d~RI.ino para con1-r'nf ittll'nlo •.:e su:t descarga, sob pena ue multa de 500$ a
J :000$000.
Ar L. ~00. :\ car~a ou de~.-iargn do la~lro nn material
desaggl'f~gan~l Herá eff,~ctuada cslemlendo-se encel'ados ou
Yr·ln~ ao longo do costado da embarcação, afim de nflo cahil·
ao fllrll' ou rio, Hoh pena de multa de 100$ a 200$ oh~et·vando
:o;e a me:srna regm CJU.mdo o desembarque fôt· par á molhes ou

cáes.

Arf. 291. S.erá pcrmiltido ás embat·caçeo:-: h<lldearem entre si os 1a~;lro~. precedendo licença. da Capitania e tomadas
a:; cautelas que esta orrlenar para não damnifirar o porto, sob
JH'!JH d~ nrulta de HJO$ a 500$000.
·
Art. 2~1~. A Capitania dará passe de ~a h ida do ancoradouro pa1·a · mflt.fer· lastro, precedendo licença d~ 1\lfandega. 1
Os i nfl'ael ores sel'i'io mulf a dos de 50$ a 200$000.

Arl. ~\la. As cmbar·caçõe"' do trafego que carregarem
quaesqucr ohjeclos os dcixar'e~1 rahir nagua, fiearão sujeitas
á mulfa ele 50$ a 100$, si não .Justificarem o irnpt·cvi:sto do

accidenle independente de inde.mnização.
ArL !!!J4. Os fuucrionarios (~a Capitania qtre prma~~lcia
rmn 011 tin•rPrn nof icia de qualqner das infracções especificada~ noq artigos aniPriores. devem participar· immediatarnento
á Capif ania. l~ual111enfe devem fa!.el-o todos os marilimos.
como intcrc"3sados na conservação do porto.

CAPITULO IX
lJ.\S ENTtL\D.\S E S.\IlllJ.\8 DAS É~lBAllt!.\GÔE9 N.\CION.\ES E
ESTIL\Nr;EIH.\S

Art.. 295. A~ ernbarcacões mercantes nacionaes e estran..
geiras :1ão poderão entrar nos portos ou delles sahir, ancorar.
muda1· de aneoradouro, em geral, operar liua!qt!C!.' movimentO.
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nas agua:-: lt•tTiforiae~ •.!!5inão du eoni'urmitladc com este regulamento.
Paragrn;Pho uni co. ~oda a. embur~ação _cw movimento
deverá ter 11;ada Jl hande1ra da respectiVa naçau, so bpena do
50$ a 100$ de multa.
Art. 296. O capitão de embarcações nacionaes e estrangeiras de. longo curso, de grande ou de pequena cabola_getn,
de navegaç.ão t'lnvial e i:lterior dentro das 12 horas depois de
declarada a embarcação em livre pratica, irá á Capitania dar
entrada della, fazendo al'3 declarações em livro proprio, segundo o modelo nnnexo.
§ 1. o O capitão deverá fazer Lambem de.claracões sobre
quaesquer factos que pos~am interessar á se-gurança da navegação.
. ,
d.1anos.
-·
- pu d e r 1r
.
§ 2. o ·s·1 o cap1·t-ao. nos por.t os mterme
nao
t1: Capitania, por motivo justificavel, mandará as declaraljões
por- escripto~ por si assignadas ., Nos portos. porém, de inicio
e fim de viagem, será obrigatorio o seu comparecimento pessoal. .
.
~.o O comparecimento deste ou de seu preposto é ohl'igatono para assignar o lançamento feito no 1·espectivo livro.
Art. 297. O capitão de embarcações nacionaes ou estrangeiras, de longo. curso, de grande ou de pequena cabotagem,
fluvial ou interior, que tenha .Je sahir, deverá comparecer á Capitania com os despachos para ::;erem examinados,
achando-se a embarcação completamente desembaraçada,
pelas repartições fiscaes e pela Policia do Districto Federal
ou dos Estados, escripturapos em Iiyro proprio os dizeres
conforme o modelo annexo, observado o mesmo processo, si
o capitão não comparecer e fõr representado pelo r.onsignatario.
A inscripção das declarações de entradas e sabidas ficará sujeita á lei: de sello e o não cumprimento destas formalidades sujeitará o capitão á multa de fOO$ a 200$000.
1\L'I . .:?H8. Cumpt·ida e:-;sa formalidade, o capitão, on qtwn1
o L'epre~t·ntar, receber r. o «passe·:., documento assignado ·pnlo
uapitão dos Portos, afim dP que a cmbareação possa sahir;
passe este que só podel"á set' cassado pela propl'ia ·Cavilania
e terá valor por 24 horas.
·
·
Art. 299. As embarcac.õe~ mer~ant.es nacionacs c estrangeiras poderão ser despachadas como «esperadas», ficando,
1porém, obrigadnR ás disposições dos artigos anteriores; as
declara(.'.ões preditas serão apresentada~ pelo agente ou consignatario, quando a entrada ou sabida se der 'em dia que
não houver expediente.
·Paragrapho unico. No caso. porém, em que a3 embarcações tenham de adiar a viagem para dia em que houver
cxpcdient.e. será feito novo despacho •
. \L' f. :300. O pa~:-;(• di'VI~l'á ser r1•st.itu ido ao fmweionarin
da C :apit.ania IJllf' ~n aehat· JH'osento a honJo o ti apt·e:-:ontado
dPniJ·o dP I "2 IJ,_,ra~. 1~a aUHI·mcia dos to, á Capitania do~
l'ol'f o:-:. pelo I'OilSlg·nal arw, pam l'Oil l'ronl ar-se a rda.;ão do~
passa~e1rm1 nclle transcrip"{a com a que as rmprezas de na,·egaç~o dev•:m apresentar ao capitão dos Porf.os .paea authentlcar, afnn de por ellas se effecfuaP a cobrança do imposto de transportes.
··

s
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Art. 30f ..São isentos de sello os passe:! das embareacões nacionaes empregadas na pesca,, na pequena cabotagem
ou navegação fluvial e intêrior, as quaes terão a entrada e
sabida gratuitas.
·
Art. 302. Toda a embarcação a que' a capitania d~s
port.os houver negado «pasSe», por qualquer motivo, ou não
o tenha obt.ido; e sahir do porto, incQrrerâ na multa de réis
5:000$, pela qual regponderâ o seu agente, consignatario ou
proprietario.
Art. 303. As mnbarcações poderão sahir, depois de despnc·hmln~, a qualquer hora do dia ou da noite, salvo as .exigPncias das prntieagenf:! ou da policia do Districto Federal.
ou dos Estados.
:
Art. 304. Serão pagas pelo capitão todas as. multas,
que forem imPQstas á embarcacão por falf.a de exacta observancia das disposições deste regulamento, s6 sendo desembaraçada após n pagamento das multas.
§ 1. o Os agentes ou consignatarios de embarcações .nacionaes ou estrangeiras, rP..Sponsabilizar-se-hão pelo pagamento da~ mnl~nc:; em qu'e incorrerem Sêus capitães.
.
§ 2. Os agcnt.es ou consignaf.arios assignarão termo responsabilizanrln-sf' na capitania pf'.lo p.ngamPnfo de quaesquer
multas on direitos que, <'In virtude· ile~te regulamento,· forem rlf'viflos pPlm; r.apit.ães.
Est.r trrmo ~erá renovado todas as vezes que ho.uver,
~mbsfifnir,í'io do~ agPntr~ on com~i~nnfarim~.
0

TITULO V

Capitulo unfco
PESCA

Art. 305. A pPsca é exclusivamente nacional df'~•Je 4· do
janeiro de 1917, por determinação do art. 73 da lei n. 2.544.
de 4 de janeiro de 1912 e como tal livre a todos os brasileiros
maiores de 16 an:po!!:, so'b a· condição de observarem as prescripções rleste regulamf'nfo, o· da pesca e clh:;posjr,õP~ elo Governo fla Republicá tomadas pelo. Mini~t.erio da Marinha ..
· Art. 306. A pC'sca de alto mar póde ~er exerci fia Pm todos
os mares rlP uma milha da costa. contada para fórn das Hiihas
rectas que nnircm as pontas mais salientf's ilo litoral, diP.t.antes, no mnximo, 10 milhas uma das outras, até o limite da~
aguas territ.oriacs das nações estrangeiras. observadas as prescripcê>es do Direito Internacional l\faritimo.
,
Ar~. 307. A pesca costeira é aqnella qne se faz de11f!'o de
nma milha da costa, demarcada como 1~0 artigo anterior.
Ar f. 308. A ·pesca interior é a que se faz nos .portos lagunas, 1agôas, la~m~, espraiados braco~ ~e mar, e.anaes e quaesque! outras bacias de agua salgada amda que em communicaçao com agua doce ou que commur..iquem com o mar, pelo
mrlnos dnrante uma parte do anno.
.
Paragrapho 1~n i co. Tambem 6 consirlerada pesca inferi o~
a que sr faz nas aguns flo~ rio~ r corrf'nfp~ rlr np-ua d:1ce, dos
canaes que dP~f'mbornm liyrf'mf'nfl" no' mm. porto~ e Jagons,
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no _poQto em que comeoa a mistura da~ agnn~ salrgndns, er!t
marés de equinoxio, com a rloce, para o seu escoad04J'O.
Art. 309. A pesca fluvial é à que se faz noí; l'IO:l lHtvegayeis Oll não, e em quaes;(]ner hacia.s rle agna r)or,e, onde ~U
I\ão fac:n Rtmtir nem o flnxo nem o refluxo das marn:o; de Pqulnoxio.
'
t . 1 d
·
Art. 310. As fiscalizações da \le,sca, das ma r.cu ~s og
pescadores, doR arrolamentos e regJBtros d~. embarcaçoes de
pesca e o ·que a ella se rPfcrir, tamlJe·m firam a cargo da
Directoria da Portos e Costns,
Art. St t, A'B ernbarcações estrangeiras é prohiJ~ido _o
exorcicio rta pr.I'ICO., flnh pena do contrabando c da applrca:;ao
de preceito~ que estfío estabelecidos para c~ $Jlll' !urnr·r·Ht.•m
em taL falta.
.
. - .Paragrapho. unif'n. 1\ão Á permittido a e.3frangelrJ t~r
parte na pro;1riedadn de appare!hos ou cmhaPraçiio de iWsca,
nacional.
Art. iH 2. A pesca feita srm émtarcações e de ter~·~. tS facultativa. a toda$ as pessoas residentes no territorio nacional,
Hem out:-o onus O--l rt~strlct:!io que ng medida~ de policia 1.avat
e de dispo~tcõr.s do Regulamento da Pesca.
·
Paragrapho uni co. 'fodo aqtwlle que ui:io puder con~crvar
'ou vender o fruto de pescuri&s dovrrá prorurar ll autol'idadt'l
.naval Joral ('OIYlpCf(•lltP para (]UO C3tn rrovidellf!Íf' 110 ~I'TJf.irlo
do ~ser eliP- entregue gratnilamenle <\ caridade publir.n n.n 1es
que se deteriorA o afim do evitar flUe, soh qualqunr .t;r~h:.xto.
lleja elle lanc;arlo ao mar ou fique nas pl'aia1, sob pena de 500$
de mulla ou :lO dias de pris~o ao eontravent.or.
Ai't. 313. A matricula ou imcripção maril irna de p2Scari'or, im•t.an-rada nas Capitanias no Portos, subonlina ao sorteio militar pat'a o servico da Armada Nacional, na fúrma e
época determinadas pelo Gow~J'no, e, por tal mot.ivo. brnta
de qualquer outro serviço militar.
Art. 314. A matricula de pescador é gratuita e se effectua na Capitania, ou or.'de fôr determinado pelo in3pectnr
de Portos e Costas, mediante pedido verbal ô'o matriculando
ao capitão do porto ou seu representante Jegal, :para os brasileiros natos, comprovando: o nome. filiação, na'cionalidade,
idade, com documentos legnm;, ou ca.dorr.'eta de identificação,
e, na sua falia com o cartão ou papeleta ·c-e vaccinacão que
1he t.ivor sido entregue pülo medico rl:l Saude Puhliea Fnfleral, ao vaccinar-se.
Art.. 3J 5. Aos brasileiros nacionalizados serão exigidos
documentos comprohal orios do idade, estado, rcsidcncin, comportamento. nome, 'filiação, nal uraliclaó'e e or·igir.'al da carta
fie nacionalização como brasileiro, quo acompan!harn a rwtiçilo
para matricula.
Paragrapho nnico: Q9; pr.~cadore~ matrienlado~ d1~vem
fazer parto do uma co1onia do poSJcndores no Estado em qtw
(l'esiclirom, sob pona cio Jhos serem trancadas ns mafriru!a~ P.
multa do por infrnccão dos to rcgulamer.'l.o.
Art. 3Hi. Annualment.c, no corro r f.'o mrz de fPYef'l)iro, a·
matricula de ppscadorcs será apresentada an ''vi~fo" gr·atuito
rla Capitania do Porto ou rcpart.i<:iío drlla dt>rwndr·nle, Nl' Jocalid;lde onde o po!=;r.aflor für colonizado.
Art. 317. O ar>rolnmeL'tn para as rmbarr.nçõe~ de po~ca
até 8 tonelaf.'as brutas será gratuito, pagando sômente a chapa
correspondente á licença.

§ i. o Toda embarcação de pesca levará á prtia de ambos
os bordos a lettra - Z - e o numero da coloma, tendo-a registrada. lambem, na pôpa, o nome da cmharca<;:lo e o d3 ~é:la
da eapit unia do registro.
§ 2. o O arrolamer:to para embn..rca<,:ão de pe~ca a!t! oito
toneladas hrulas será concedido mediante prdido verbal comprl)vando a aequ isição com documento de compra em que
eonstc a bocea, comprimento, pontal, meio de locomo\:fío c
material da construcção ou a licença para a conslrucção.
Art. :318. As embarcações que se destinam :i pesca cosfeira ou de alto mar, maiores de oito tor:eladas brutas, sr·~·ão
malriculadag e licenciadas como são as cmbareações de cabotagem, salY.o 110 toc:u.'t.c ao pessoal, que deve ser prsrador,exceptuando o rspccial pnra os trabalho~ elo motor~s. !1llWhinas, caldeiras e faifciros, que tambem será brasilriro.
Art.. 3 t 9. As embarcações ar.roladas na pesca, a que e e
refere o art. 317, podrrão r.ondmdr prodnr.los de pAqnen~l' lavoura, nwdianlo o pagamr.nfo de licenr;a ll'inwstrnl rla {·apitania.
Ar!. 3:?0. As embarcações rlc prsca r:ão devem rrear Prr>
baraço á navPga(:ão c ao trafego do porto e tcruo sua~ r~d~s
e apparrlllos ns~ignalndos convcnientenwr.'te a· scrrm visfnç-; a
mcin milha úe distancia no mini mo.
Art. 3? 1. O com mando das embnrcnçõcs de pesca d11
mais dn 1 rí toneladas brutas, costeira ou de nlfo mar, só ~.:-rã
permitl.ido :lOS indivíduos qne pos~;mam a rnrta de "p:ttl'iin OP
lWSCll".

Art. 322. Ró é licita a pr,~ca interior ou fluvial aos nacionacs, que na qualidade de armadores, a quizereln exrrcitar, em embarcação arrolada mediante o pagamento da lir.Pnr,n annun, cnncc(Jida pela capitania, no valor de 100~ pnr
inclivülno.
Art. 323 .. A pesca com rêdc e apparelhos de nrrnr.t.o.
raReando o fundo, ó prohibida na interior, na fluvial e nas
lag•"lns, sendo pcrmittida nas praias batidas, quando pnxadas a mfl.o. O contraventor ficará sujeito á multa de rói~
1 :000$000.
Art. 324. As embarcacões a vapor destinadas á pesr.::\
podem uso.r rüdes de arrasto e apparelhos rm:;cantes p:wa.
r.aplnra do peixe da distancia de tres milhas da costa, ]1Uxando para o largo, contadas para fóra das linhas rectas que
lmircm os pontos mais salientes do littoral, distantes, no maximo (lcz milhas. umas das outras. O contravcntór ficará
snjnHo á multa de 1:000$000.
Art. 325. O uso de dynnmitn ou de outro qunlqner exl11osivo é rigorosamente prohibido em todo tempo c lognr
n quulqncr indivirluo para apanhar ncixc. Aos cont.rnvenl ores sP npplicar:í n multa de 500$ a 1 :000$, al1)m de 15 dia~
de prislio ao infractor.
A1't.. 32ü. E' expressamente prohibido o uso rln suh~t.nn
r.ias I oxicas ou não que possam servir para entorpecer o peixo
afim clt' fncilitnr a sua colheita. Ao infract.or a multa rio
:HHI~ n fiOO$ c prrrJa rios product.os.
Art. :~21. As ccrcndas ou r.urrnP'l de nrixP. fixos. dP.
f!lHllqflí'l' drnnminn(:fln. SilO prohihidos. Ü~ infl·ad(H'f'::; PSf.ii.O
sn.i~'ilns :í nmll n rJp 1 :OOOS c rlf'struir,ão prw conta do pror:rietarJn. nl(~m ria npprchPnsão das cmbarcacõcs c mal eriaes com
que estiverem pescando,
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Art. 328. E' expressamente prohibido, aos proprietar:io~
de terrenos que confinam com praias de mar, lagôas ou rw.s,
assignalar por meio de boias ou sig~aes ~e qualquer espoc1o
zoP.as fronteiras aos terrenos, para Impedir que outrem dPllas faça uso para a pesca, bem assim tolher por qualq~1er
fórma· aos pescadores o livre exercici~ da pesca e .o abrigO
de suas embarcações em aguas fronteiras aos referidos terrenos, sob pena de 1 :000$ de multa ao contraventor.
TITULO VI

Dos prejuizos ou damnos causados pelas embarcações entre
si dentro do porto
CAPITULO I
DOS DAMNOS CAUS:\DOS POR EMBARCAÇÕES EM

MOVIMEN'l'O

Art. 329. Para evitar os abalroamentos no mar, dentro
do porto ou fóra delle, á entrada ou sabida de barras, canaes
ou passagens estreitas, mais ainda entre pontas, deverão os
capitães observar as regras vigentes estabdeeidas na Conferencia Internacional de 'Vashingt.on que o decreto n. 1 . 988,
de 14 ele março de HHl:., mnnrlou cxerutnr pam as Prnlmt'eaçües em movimf'nto.
Art. 330. Si, occorrcndo o abalroamento em alto mar,
a emharcação ahalroaqa for ohrigada a procurar porto do
arribada para poder concertar, e si se perder nesta derrota
a perda da embàrcação prcsúme-se causada pelo abalroamento.
Art. 331. Todas as perdas resultantes de abalroamento
pertencr.m á classe de avarias particul!J.res ou simples, exccptuando-se o unice caso em que a embarcação, para evitar
damno maior rle um abalroamento imminent.e, pica as amarras e abalroa a outra. para sua propria salvação. Os damnos
que a embarcação ou a carga neste caso soffrerem, serão
repart.idos pela embarcnçiio, frnto e carga por avaria gPossa.
CAPITUJ.JO 11
DAMNOS CAUSADOS POR EMBARCAÇÕES FtTNDF:ADAS OU C::AVS.\DOS
POR OCCASIÃO DE TF:MPORAL, OU POR C::IRC[Tl\fSTANCIAS EXTRAORDINARIAS.

Art.: 332. Acha_nd?-se uma embarcação em pouco fundo,
o cap1tao te5á o di~etto, em caso de perigo, de exigir que
a ~mbarcacao prox1ma suspenda ou ponha a sua ancora
a pique par~ lhe aar passagem, uma Vf'Z que psfn o possa
fazer sem r1sco.
.
Paragrapho uni co. A embarcação ancoradn deve ser indemnizada pela outra da avaria que tiYer ~offrido para lhe
evHar o perigo imminente.
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Art. 333. Toda a nmbarcação fundeada, logo que rlella se
approxime outra velejada; dev~rá prolongar com o costado
as embarcações miudas que estiverem amarradas na pôpa ..
Não o fazendo perderá direito á indemnização do damno, no
caso de haver, e será obrigada a reparar a avaria que a velejada possa soffrer por semelhante falta, após o inquerito
summario feito na Capitania dos Portos.
Paragrapho unico. Nenhuma embarcação poderá dar
fundo proximo de outras 'sem que deixe a lazeira precisa a
poderem rabiar.
Art.. 334. Toda embarcação mal fundeada ot~ amarrada
é responsavel pelo damno que causar áque}la com a qual
abalroar.
Art. 335. Toda vez 1 que a embarcação garrar para cima
de outra em occasião de temporal ou de muita correnteza, no
caso de ter sido por descuido, ou porque as ancoras não sejam proporcionaes á embarcação, será ella obrignrla á reparação do damno uma vez provado em inqucrifo na Capitania.
Art. 336. Si uma embarcação, nas mesmas eircumstancias, abalroar outra, impellida por terceira, será esta obrigada á reparação do damno, si tiver garrado, por descuido
ou por falta de ancoras que a aguentem. Verificando-se, porém, que a embarcação, não obstante ter lançado ao mar todas
as ancoras, ainda continúa a garrar, não haverá direito á
reparação do damno. Todavia, poderá haver circumstancias
em que o damno seja rateado pelos dous, o que será apurado
pela Capitania.
ArL 337. rrQda vez que uma embarcação, ao amarrar
ou desamarrar, abalroar outra porque uma terceira se negue
a prestar os auxilios reciprocas a que são obrigadas todas as
embarcações no ancoradouro, não haverá direito a haver della
reparação do damno~ mas sim daquella que negou auxilio.
Art.. 338. Nos caso~ de damnos por abalroamento, quer
estejam as embarcações ~m movimento, quer fundeadas, ou
em occasião de máo tempo, podem os capitãês dos Portos interpôr a sua autoridade e bons officios, por accOrdo e solicit.':'..ção das partes, mesmo na pendencia da acção judiciaria.
Paragrapho unico. Em todo caso deve a Capitania do
Porto intervir para verificar por meio ·de inquerito si houve
contravenção deste regulamento ou da Policia Naval.
Art. 339. Em caso de necessidade on quando as ordens
forem dadas para segurança de uma embarcação . no porto
não forPm cumpridas, a Capifania tem a faculdade de faze;
amarrar ou desamarrar as cmharcações sob sua autoridade,
reforçar a amarração c executar quaesquer manobras necessarias por conta da embarcação, que indemnizará as despezas
feitas c esta f'mbarcação ficará 5--:njeita á multa de 100$ a 500~,
pela falta de seguranea em que .'=e arhar. e pa,qam~nto de damnos e avarias que causar.
Paragrapho unico. Em caso de extrema urgcncía, sem
onfra formali~ade que sua determinação verbaL a Capitania
do:; Portos pude fazer corf.ar as amarras da ernlJarca~ão que
·
a tripulação se Lenha recu~ado largar.
Art. 340. Toda emh_arcacão que nfto tiver tripulação
deve ter a hordo um h'Ipulantf:' srmpre rle vigia, sob pena
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de 50$ n 100$ de nmltn. Si a embarcação se achar ancorada em um canal de pas~ngPm on na vizinhan~.:a de molhes
ou caos ou de qualquer ontro Jogar em qnr. haja necos~ndade
de se largar ancora ou arriai' amnrr·a, deve terJ sempre a
bordo o nunwro do homens preciso~ para essa manobra, cujo
numero será <IPfPrrninndo IJf'la Capitania- dos Portos. sob
pena do 50$ a 100$ de multa e ficará Enjeito ao pagament.o dos damnc~ e avnrias rtuo cnusar.
TITULO VII

Dos soccorros em occasião de incendios, perigo naval, dos
naufragios e salvados
CAPITULO UNICO
Art. 341. Pot• orcasião de incendio a bordo, as embarcacões que estivereni proximas daquellas em que se tiver
manifestado o incendio, deverão se afastar, o as que ficarem fóra do alcance, dPixandn a bor·do a gente necessaria
para sua guarda o segn r'arH:a, prrstarão lngo toctn o auxilio
de que pmlrrrrn dispôr.
Art. :n2. Os eapiffiN;, nwstres e fripulanfP~, logo qne
obsrrvarem o signa I dn inr-Pndio on dPllr~ livfll'l'rn rnnhPeirnento, r~tando fiÍn 1Prra, J'flrolllt'l'-r-;P-hfío inmwdialanwnle á.;;
snas emharcaçõ.-~~. ondt! JWr·mannePrão alt~ f'r:-~ar· o prri,:ro.
ArL :143. Tt~das as n·zP-' tJlll' alb·nrna Prnharraf;ão se
achar mn JWI'igo r livr·r· dl' twdir· anxilin dP onl!'as Pmbarcações ou de terra, fará uso dos seguintes signaes, juntos ou
separadamente, a saber:

De dia:

t•, um tiro de peca ou outro signal explosivo disparad.J
de minuto em minuto, pouco mais ou menos;
2•, o signal de soccorro do Codigo Internacional representado pelas bandeiras N C;
3•, o signal de soccorro para grande distancia, formad:J
por uma bantio-ira quadrada, tendo por cima ou por baixo
uma esphera on qnalqnrr o·b.iecto apresPntando a fórma de
uma esphera;
4•, sons continuados, produzidos por qualquer dos in~
trumentos com que se fazPm signaes de cerracão.
De noite:
t•, um tiro d~ peça ou outro sinnal explosivo, disparnrlo
de minnt.o em minuto, ponco :nais ou menos;
2° chammas n bordo da f'mlJar·caf:ão. ramo as que por
exempfo podem srr produzid~~~ poe 1:m hnrril de azeito ,,!1 du
alcatrão nrdendo;
3•, foguet.Ps on bombas, lnnç·a ndn l:t~n·ímas dn qualquer
rôr ou cspecie, atirados :Jm a nm de carla yez e eom pc:.Fl~:llli}
Intervallos:
4•, sons {'O.ntinnado:::;, pmrlnzido:; r:ror· ,,ualquPr à(1 3 im~' umentos com quo ~e razem os signaes de cerra(; fio.
Art. 344. O capitão dos portos, indt~pendenfA•mente rto
auxflio que possa ser prestado por outra repartição ou ins!i··
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tuicão para esse fim creada, logo (!Ue chegar a bordo da em~
incendiada com os seus ajudante:;, p.llrão-mór n
marinhagem c o material preciso, ao mesm~ tempo_ que lho
applicar as bombas, cm{n·egará tOdOb os mmos je llral-a c:Ll
entre as outras mandando rebocai-a p&.ra logar onde não a:-;
prejudique; e, 'quando não haja pns~ih~tidailn de a sal_va!'.
(}ará sua~ ordens para encalhai-a em pram ou coroa proxuna.
Si a rapidez dn inrcndio não pe1·mittir que isso ge fru::~ _o
~orrer o rjseo de se propagar, ameacando a~ outras, o ea]11tao
dos portos mandará mcttcl-as a pique.
Art. 345. No càso de achar-se t!tna ombarcr:.~;ão flJn pe ...
rigo ou pedindo soccorro, além dos providen~ias dir·~~~ta·
mente a seu cargo, poderão os capliãeJ de portos dispor dt~
quaesquer embarcações miudas do trafego o do pessoal nellas
empregado para soccorreP, ~"endo .postf•riorment.o indemni~
zádas as despezas pela embarca~ã::> ~occorrida.
Art. 316. 03 pratlcos Jeverãn ~e· aprr•séntar ao capif,ã•J
dos portos com as embarcações e a gentP. de quo puderem
dispor pal'a acudir• no incendio. E si o não fizerem incorrerãn
nas penas do seu regulamento, confoune as circumstancias.
Art. 347. Por occasião de máo tempo, lobo que se observe alguma ernbarcação em perigo, ou com o signal pt•!.lindo so-ccorro, o capitão dos !)Ortos w.andar·á aprestar rebocadores a lanchas providos de todo ') matei'ial naval reciainado
vela natureza do sinistro. para ir·em sob sua direccão ou d~!
~cus ajudnnt.e~;, enm o pat.rfio-m(ír e mai.'inhattrm. prestar
Hoccorros á cmhareac;ão que os lwuver· pedido.
§ 1.0 Os praticas, sompPc que seja possível, se apresentarão para r~celwr as ordens do eapil ão dos portos.
§ 2 .., A gente qtw for mandada s.~rn soccorru será i):lga pela
embarcação soccorrida.
§ 3. O alugncl do material rmpregado será igualmente
pago pela embarc::u:fw, conforme a tabella.
Art. 348. Quandn rws casoR de inccndio ou nanfragio ntir>
intervierem ar. aurm·idadcs civis con:pet.entns, os capit.ãr~ do~
portos providPrwiariio sobre n. gun.rdn. dos salvados, qne ficarão (t dispnsi(:íio das nwsrnas nuloridades.
Art. :H~). O rnpiUio dt~ embarcncão qn·~ Pncnnf rnr outra
qualquer. ainda nwP.mo estrangeira, rrn pori~o de se perder ou
precisando ~~·rPntTo, dPVP ir t'tn s0n nttxilio e IH'estar-lhe oa
soerorrn~~ p(lssi\·eis qrw fnrem pedidos, sob pena de! rnnlt.a de
5:000$000.
Art;. :mo. n rapif no rio ombnr'cacfío nncinnnl que fi ver
prrstado f;Orrnnn a outra trrú dirf'ilo a uma recompensa pelos damnn<.1 c prPjuizo~ cnw soffrer.
§ 11. Si os soccorros forem pr·eslados com risco para a
Pmbarcndi.o on prs~wn. set•á devida. alérn dos darr:nos o prejuizos causarlm~ :ís pPssnas que (lXpm~eram suaR vidas. uma re.
compensa preuniaria ttllP nfín (lXf~edcrá de 10 a 1G% do Yalor
dos salvndos.
§ 2. O pagamento dos damnos ~nmo n'cnmpensa p(~~u:1i:l
ria ser:i garantido pela r!mhareucíío. frete e rarga, rlPvPndo SM
barca~ão

0

0

0

conternplada depois dns
privilt•gio::~

de~pczns

ju.jiciarins e nntf's de outro ...-

ndrt'il f.idos em lei.

Art. 3G1. Nos ra~os de naufr1P;il1 ou de outros sinistros
occorridns nas agnas t.enitnriae.s. nas costas, portos e rios,
devem SP.t' avisadas as autoridades fiscaes para os effeitos das
:respectivas leis.
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§ Lo A's autoridades civis da localidade cabe tomar as
primeiras providencias para acautelarem os interesses, não só
fiscaes como particulares, até que á localidade con:pare(}am as
autoridades marítimas e fiscaes, as· quaes desde logo assumit•ão a direcção do servico de salvamento e arrecadação dos salvados.
§ 2. A autoridade que proceder ao salvamento podcrú rcqui~itar força publica e o serviço de qualquer pessoa.
Art. 352. Nenhum contracto ou compromisso de recompensa para auxilio de salvamento, quer da emburcaeão, quer
da carga, quer das pessoas, será obrigatorio. si fôr feito em
r1leno mar ou no momento do sinistro.
Art. 353. A tripulação da embarcação é obrigada a trabalhar no seu salvamento, no dos passageiros e no dos apparelhos e cargas.
Art. 354. A autoridade rcaritima ou da localidade que
proceder ao serviço do salvamento entregará os salvados á autoridade fiscal que comparecer ao local, limitando-se desdr
então prestar a esta todo o auxilio que fôr pedido, afim d!J
garantir os interesses fiscaes.
Art. :nm. Todo aquelle que puder salvar a (~mb::u·cacão,.
fragmento ou carga abandonados no ai to mar ou nas costas,
entregando tudo immediatamente e sem desfalque ao juiz federal da secção, tt>rá um premio de 10 a 1.5 o/o de seu valor;
deixando de fazer a entrega. ihcorrerá nas penas eriminacs
im}loslas aos que não entregarem a c0usn. alheia perdida.
Paragrapho unico. Si a embarcação fOr encontrada â vista .
de f.8rra, aquelle que a salvar terá direito ao reembolso das
despezas e á recomvensa pecuniaria que lhe fôr arbitrada,
de aceõrdo com este artigo.
Art. 356. O salario que venceram as pessoas ~mpregadas
no serviço de salvamento da embarcação ou carga, e. bem
assim. os premies que se deverem. nos casos ~m aue estes puderem ter lQgar, serão regulados por arbitros e onvidn n rapitão dos portos, tendo-se em consideração o JWt•igo f' a natureza do seryico. or.omptidão com que este fôr prestado e a
fidelidade com que as pessoas nelL~ empregadas houverem
feito entr.ega dos ob.iecto~ salvados.
Paragranho unico. Os emm:egados ou e. além do seu dever
official, r.oncorrerem para o ~alvamento das nwi'Cadnrias,
fazem ,jús a uma gratificação dos respPdivos donos. f]p rpwm
a deverão havm· pelos meios eompf'tnnlt's. quando dPJIPs niio
consigam.
·
Art. 357. Ningu~m póde arrecadar os ob.ieclos naufragados no n1ar ou nas praias, estando presente o ca.J>itlo ou
quem suas ve1.es fizer, sem seu consentimento f' intPdm·cnr.ia
da autoridad~ fiscal.
0

TITULO VIII

Capitulo unico
DAR EMRARCAÇÕF:R RURMF:HSAR nTi

R!\I

F:Nf:.\LTTE

:Art. 358. Annualmente as Capitanias dos Portos enviarão á Directoria de Portos e Costas a relação das embarcaGões
naufragadas ou encalhad~s no perimetro de sua jurisdiccão,
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indicando l:iLLa denominação. nome dos propl'ielal'ios, data do
e, ~eudu possiYel, sua- arqueação.
Paragrapho unieo. Essa remessa será feita até 31 de
aezembro.
Art. 359. As Capitanias deverão publicar edilàl detalha.do convocando nominalmente os nroprietarios, artnadores ou
empreza~. a virem fazer fluctuar a~ embarcacõe:-;· immersas
ou encalhàdas. dent~.:o do praso de aejs mezes, e só prorogavel
por mais tres. a juizo da Directoria de Portos e Co:stas, contados da data da publicaGã_o no Diario Official ou folha da
maior cil·culacão no local. com a declaracão de Qu.~. si dentro
do mesmo praso não cQmparecer interessado algum reclamando. serão as embarcações consideradas como abandonadas
e como taes. removidas ou suspensas p,~lo Governo. ou nor
firma sodal ou empreza que se propQnha a fazel-o, sendo
trancado seu 1·egistro ou arrolamento.
Art. 3flO. .'\ concessão para exploração dess.~ <:;ervico oóde
abranger um ou mais l!}stados. (J concessionario prestará uma
caucão de cinco conto_s d2 réis (5 :000$) a vinte e cinco contoi'
de réis (25 :000$). ern mo.~da corrente. na repartição aue fôr
determinada nela Dircctoria de Portos e Costas...
Art. 361. As propostas para o ser.v.Jco de emersão ou safam,anto de ·embarcações devem .ser entregues. dentro do prazo"' da concurrencia, á Directoria de Portos- e Costas, em enveloppe fechado e lacrado, de accôrdo com o estabelecido
pelo Cüdigo de Contabilidade Publica.
Paragrapho tmico.- Si, findo o prazo estipulado, o conccssionario não iniciar os trabalhos de fluctuação e safamento, a concessão ficará caduca de jure, independente· de interpellnç.ão judiciaria .. Nesta hypothese o v_alor depositado passará á conta rio receita eventual.
Art. 362. No caso de suspensão da embarcação sossobrada ou do safamento da embarcacão cncalh:ada ser feito por
emprcza ou firmn a qne tiver sido concedida essa faculdade, o easco dessa embarcação e sua c.arga ficarão pertenc-endo
ao conccssionario, q11e pagará· á Fazenda Nacional a percen1agem de 25 % da avaliação.
Art. 3oô::J. O concessionario on emprez.ario remover·á a
embarcação sinisfrada pa:J;a qualquer ponto accessivel e convidará o inspector da respectiva Alfandega ou administrador
da Mesa de Rendas a ir inventariar ag mercadorias suscep;~i
veis do. imp~sto de importacão, que deve ser satisfeito pelo
concesswnar10 ou empreza.
Art. 364 . .Satisfeito esse imposto o casco e as mercwo:rias irão á hasta publica para serem arremat.adas em beneficio do concessionario ou empreza, salva a percentagem de
25 o/o á Fazenda Nacional.
· Paragrapho nnico. Si o navio fôr estrangeiro o conces~donario só poderá agir para arrecada~ão c venda,' de accôrdo
com o consul da respectiva nacionalirh~dn. Quanto aos navios
de gw~rra csLr.angeiros só corre a prescdpção e o abandono
devois da 1n·ova e justo titulo como preceitúa u aviso 1. 91.7,
de 23 de oulubro de 1888. ·
Art. 3~5. Si, porém, o navio de guerra fôr nacional o
Governo tem a faculdade de retirar o armamento sem indemnização pal'a o concessionario ou empreza.
:;ini~tro.
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Paragtapho uni co .. O Governo terá preferencia em
igualdade de circumstancias na arrecadação dos cascos dos
navios ou de suas' cargas sem prejuízo de sua percentagem.,
· Art. .366. O concessionario ou em preza deverá agir de
accôrdo com as instrucçõcs occ.asiohaes verbacd on c:;criptas,
do capitão dos Portos, especialmente para não embaraçar a
livre navegação.
·
.
Art. 3·67. Occorrendo divergencia na interpretação de
qualquer clausula do eontraclo, a controvcrsi.a será derimida
por arbitramento, escolhendo o inspectQr de Portos e Costas
um arbitro e o concessionario outro arbitro; si os laudos forem discordantes o mcsmp insvector r~quisitará do juiz tederal da 1• Yara nesta Capital a tlc~ignaç,ão de. um terceiro
arbifro dc~cmpatador. ·
Da deeisão concort.faHte 011 do de~cmpaf.e, não haverá re..:
curso algum no fôro au111 iBi::il.rali\ o ou judiciario.

TITULO IX
Capitulo unico
DQ B,\LISc\MENTO E lLLUMINAÇÃO

Art. 368. Os capitães dos Portos nas respectivas circumscripções, excepto no Districto }~ederal, fiscalizam os servir;os ·de illumiuacão da costa e balisamento dos portos, rios,
lagôas, barras e canaes.
Para-grapho uníco. Todo expediente relativo aos pharoleiros, aos pharóes e ac balisamento será encaminhado á Directoria de Navegar,:ãu, por intermedio da Inspectoria de Portos e Costas.
Art. 369. · Os capitães dos Portos participarão á Direotoría de Navegação t,odas as noticias relativas á illuminacão
da costa o ao balisamento dos portos, barras e canaes, QU8
forem de interesse geral }>ara a navegação, dando a necessaria publicidade nas loealiL adcs em que servirem e dellas avi-'
sando por f.clcgramma á~ capitanias adjacentes.
ArL 370. Os capitães dos Portos providenciarão. fóra
do Dislriclo Federal, o Estado d~ Uio do .Janeiro. sobre o
supprimcnto dos pharôes, 0{3 reparos indispcn:-;aveis ·e iu-:trucções que lhes forem ministradas a respeito.
Art. 371 ~ A inspce(:ão dos pharóes, da costa, dos portos e
das barras fieat·:i a l'al'~o dos eapilãe~ dos por·tos, excepto do
Dish·icto l•'edcral, Eslado do Rio ele Janeiro ou onde a Diredoria de Navegação tiver sua sédc.
Paragrapho u n ien. O l'f'Kultatlo dessas inspt~et;ões dos pharóes e dos reparos feitos crn todos elles, salvo casos urgentes, deverá constar de um relatorio annual, que tambem ~ar
responderá·, a tu de quanto se referir ao balisamento.
Art. 372. I•'óra do Districto Federal e do Estado diJ Rio
d~ .Janeiro as atalaiaH e fodos os signaes ou marcos de Praticagem dos portoli e barra~ tambem ficarão sob a immediata inspeccão dos capitães dos Portos, o~ quacs, tambem
neste particular, procederão de accôrdo com as instrucções da
Inspectoria de Portos e Costas.
. Art. 373. Os capitães dos Porlos lambem. fiscalizarão as
po1as que dcma!:ca~cm encanamentos o cabos ~ubma~inRs,,
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das que compuzercm quadros de agulhas ou indicarem. ba~es
para medida da velocidade das e!llbarcaçoes nas cxper~enmas
ufficiaes de marcha.
·
Art. 37 4. Não é permittido installar, den~ro ou fóra dos
porlos, luzes, pharóes, boi!-s ou quaesqu~r stgnaes que pos~
i;am interessar â navegacao sem conhecimento expresso da
Superintendencia de Navegação
.
O infractor serâ- multado em 100$ a 200$000.
Art. 375. Os capitães dos Portos providenciarão sobre
a arrecadaçAQ convemente dos apparelhos de luz e outros materiaes para a construcção ou consumo dos pharóes sob sua
jurisdieção, excepto no Districto Federal c Estado do Hio de
Janeiro.
·Art. 376. Toda embarcação que tomar alguma baia não
destinada á amarração ficarâ sujeita â multa de f00$000 por
hora ou fracção de hora que nella se demorar.
Art. 377. Todo aquellc que damuificar qualquer signal
fluctuant e, os postes, baias ou balisas, ou concorrer para sua
mudança de posição, será obrigado a reparar o damno causado ou a repol-os em seus devidos logares. ficando ainffa
sujeito ú multa de 50$000 â 100$000 pela infracção.
§ 1.0 Si o trabalho de recollocação fôr feito pela Capitania
dos Portos, será esta indemnizada pelo infractor, segundo avaliação rle peritos da mesma Capitania.
§ 2.0 Si do desvio das boias ou alterações das balisas resultar encalhe ou perda de embarcação ou qualquer outro
sinistro marítimo, aquelle que o houver determinado, além da
mulf a ou reparação do damno, ficará sujeito á ac~ão penal
pelo Juizo competente.
Art. 378. Nos casos imprevistos os capitães dos Porto~
providen...ciarão dando conhecimento á Superintendencia de
Navegaçao.
M

TITULO X
Da Marinha Mercante Nacional
CAPITULO I
00

MODO DE CONS1'1TUlR

A

MAHINHA

MERCAN'fE NACIONAL

Art. 379. A Marinha Mercante será constituída pelo conjunto de embarcações brasileiras que: não sendo da Marinha
de Guerra, pertençam aos Estados da União, District.o Federal,
'l'erril o rio do Acre ou a particulares, qualquer que seja o seu
emprego ou serviço e do conjunto do pessoal brasileiro inclusive, estivadores dessas embarcações e operarias das officinas
navaes, estaleiros e carreiras onde applicain a sua actividadt?.
profissional, sendo satisfeil.as as condições exigidas pelas lei~
da Republica e pelo presente regulamento.
Art. 380. O pessoal a que se refere o artigo anterior con.
correrá para o preenchimento dos claros da forca naval m1
fórma que a lei do sorteio militar determinar, de accórdo com
a Constiluicão da Republica.
Art. 381. As embarcações da Marinha Mercante Nacional podem ser de qualquer fórma e dimensões e empregar-se
na .navegaçã~ .e nos serviços que seus propriefarios julgarem
maiS cºnvementcs, de accôrdo COm .E)Ste reguJamentQ~
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Art. 382. Todo o serviço technico e administrativo eslá
a cargo da Directoria ~e Portos e Costas.
Art. 383. A navegação de cabotagem só poderá ser feita
por embarcações nacionaes préviamente registradas ou
arroladas.
.
Paragrapho unico. A's embarcações das nações limitrophes é permittida a navegação dos rios e aguas interiores n.os
termos_ das convenções e tratados existentes.
Art. 384. A Navega~ão Mercante Brasileira dividir-sc-ha,
para os effeitos deste regulamento, em navegação de longo
curso, de grande cabotagem, de pequena cabotagem, interior,
exterior e fluvial-exterior.
a) entende-se por navesação de longo curso a que se realiza entre postos brasileiros e portos estrangeiros. excluindose destes os portos do rio da Prata, da costa das Guyanas, os
dos rrios e lagoas communs ao Brasil e outras nações;
b) coo.sidera-se navegação de grand2 cabotagem a que se
pratica entre os Estados do Brasil;
c) denomina-se navegação de pequena cabotagem a que
é feita entre os portos maritim-os de um Estado, por embarcações não excedentes de 700 toneladas hrutas, sendo nelle
registradas~ podendo estender-se aos dos Estados limitrophes
e aos dos que com estes se limitarem, desde que· fa~am escala
pelos portos secundarias e principaes intermediarias;
d) chama-se navegação interior. a que é feita nos portos,
rios, canaes e lagoas do paiz, mesmo abrangendo mais de uma
circumsc.ripção;
e) qualifica-se navegação exterior a que é feita entre
portos do littoral brasileiro e os portos do Rio da Prata, da
costa das Guyanas e vice-versa;
f) tem o nome de navegação fluvial-exterior a que é feita
em rioshcanaes e lagôas onde o Brasil e outras nações sejam
ribeirin os.
.
Art. 385. A's embarcaçõeq estrangeiras é prohibido o
commercio de cabotàgem e da navega~Ao interior, sob as penas
de contrabando, sendo-lhes, entretanto, permittido:
a) dar entrada em um porto por franquia e sabir. dentro
do prazo regulamentar ou arribar para desembarcar naufragus ou doentes, ficando neste caso isentas de imposto;
'b) entra;r em um porto é seguir para outro com a mesma
carga, no todo ou em parte despachada para consumo ou reexportação;
.
c) transportar de uns para· outros portos do Brasil passageiros de qualquer classe e procedencia, suas bagagens, animaes, volumes classificados como encommendas de peso e não
supeirior a cinco 'kilos e valores amoedados;
d) receber em um ou mai~ portos nacionacs ;eneros destinados á exportação para fóra do Brasil;
e) levar sóccorro, por autorização do Governo de um
porto a outro do paiz nos casos de fome, peste ou outra qualquer calamidade;
f) t_ransportar quae~quer cargas de um porto para outro
do B~a~tl, nos casos de gucna externa, comrrtnção intestina
c. pre.Jlllzos causados á navegação e commercio marítimo naciOnal p_çn· bloqueio de forças estrangeiras, embora nãn haja
decl.ara~ao de guerra, dc':idc que o Governo assim julgue convem·ente;
·
g) carregar ou desca.rregar mercadorias ou objectos pertencentes á administração publica.
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Al't. 386. Nos ctúms de arrihada f•)l'l,;ada, 'as liH'L'I'::td•wias

r.otHlnzida~

por embarcações estrangeiras, de qualquer porto
do Brasil. poderão ser descarregadas e vendidas em outros
pol'tos desto, com a annuencia dos interessados, justificada
pcraute a Alfandega .a necessidade de~sa excepção.

CA•PI'fULO li
D.\ DIVISÃO DAS EMBARCAÇÕES MERCA~TES NACIONAE~

Art. 387. Para todos os effeitos do presente regulamento,
as embarcações nacionaes dividir-se-hão em quatro clasges.:.

Primeira
Embarcat;:õcs movidas poe machinas de qualquer natureza c que se empreguem na navegação de longo curso, de
grande eabotagem e navegação exterior, a saber:
a) embarcações que navegam para o estrangeiro e transportam emigrantes;
b) embarcações que navegam para o estrangeiro c transportam passageiros;
c) embarcações que navegam para o estrangeiro e não
transportam passageiros;
.
d) embarcações com mais de 700 toneladas brutas qne
fazem a navegação exterior ou a de grande cabotagem e transportam passageiros;
e) embarcações com mais de 700 toneladas brutas qua
fazem a navegação exterior ou a de grande cabotagem e não
.transportam passageiros;
f) embarcações de mais de 200 toneladas brutas que fa ...
zem a pesca em alto mar;
.
(I) rmbarcações de recreio que navegam em alto mar;
h) embarcações destinadas ao servico de reboque ou salvamento •.ia costa.
Sefiuridti

EmbarcaÇões movidas a vela· que .se empregam. nà na ..
vegação de loiJgo cnrEo, de grande cabotagem c exterior, a
saber:
·
a) embarcações ·com. mais de 700 toneladas brutas que
navegam para o rstr:mgmro n transportam pafisageiros;
b) rmharcar,ões com .mais d_0 700 toneladas brutas que
na\f'~<llll fJê.lt'a o csl!'angciro e nao t.ransportam passageiro~;
.
c) ('lllhar'tmtilPs com rnais df~ 700 torwlüdns br11tns 1l1Je
1aí:cm a gt·a.ntle calwl a~t·m ·~ nayr•f.:atãn rxtcriol' c h·;mc;portalll pa;-;::'ngetl'os;
.
li) rmharc.açõcs r·on1 mais de 700 tonclndas lH'Illas que
fozent a ~'l'andc .calJntagcrn ~ navcg-açib exterior e nii.o l.t·anspor·taJJ' vassag·mros;
. . e) t·mbarcaçõos com mais de ?00 toneladai' brutas que
í;.1zcm a pesca mn alto mar;
f) mnbareaç~f's rlc recreio que navegam em n.ll.o mar;
u) embarcaçoes ele rrgala QlJA navegam em alto mur.
Leie de J~:li-YoUI.
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Te1•ceira
Emharcações movidas por machinas ou á velá o que so
empregam na navegação de pequena cabotagem, a saber:
b) embarcações movidas por: machinas com: ma'is de 100
toneladas brutas até 700, que fazem sómentc a pequena calwtagem c transportam passageiros;
b~ embarcações movidas por machinas com m~H~ de '100
toneladas brutas até 700, que fazem sómentc a pF.quena cabotagem c não transportam passageiros;
c) embarcações de 8 alé 2001 toneladas brutas que fuz~.:n
a pesca na costa;
d) embarcações a vela até 700 toneladas brutas que fazem sómente a pequena cabotagem e transportam passageiro~;
e) embarcawes a vela até 700 toneladas brutas que fazem
a ·pequena cabotagem e não transportam passageiros;
f). embarcações de recreio a :vapor ou_ a vela •.
Quart~

Embarcações movidas por machinas, velas ou remos c
que se empregam na navegação interior e na fluvh!-exteriot·
u saber:
a) embarcações movidas por machinas, com muís de 200
fundadas brutas, que fazem sómente a navegação fluvial ou
tlas lagôas navegaveis e transportam passageiros;
- · b) embarcações movidas por machinas, com ma1~ de 2ü0
toneladas brutas, que fazem sómente. a navegaç.ão fluvial ou
das lagôas navegav~is e não transportam passageiro8;
c) embarcações a vela até 200 toneladas bruta!J, que fa:t.ern sómente a navegação fluvial ou da's lagoas navcgaYci~ c
transportam ou não passageiros;
d) embarcações a vela, com ou Eem machina, até 200 tcincladas brutas que se empregam no interior dos portiJS ou da~
lagoas navegaveis e não transportam passageiros;
e) embarcaçõe~ movidas por machinas até 200 tocclartas
brutas empregadas exclusivamente no interior dos r!os, que
transportam ou não passageiros;
.
f} rebocadores que podem sahir a curta distancia dos
por.tos;
g) rebocadores empregados exclusivamente no sei'viço dos
portos, rios e lagôas;
·
h) lanchas a vapor, gazolina, petroleo, alcool. nonhta ou
clectricidade, empregadas exclusivamente no traf'CQO -interim~
dos portos marítimos e dos fluviaes;
· ·
. .,

dragas, uzlnas e offictnas fluctuantes;
.1) cabre.as, guindastes e bate-estacas;

i)

/c) barcas de agua G cisternas;
l) lameiros;
m) embarcações a vela o a vaport a gazolina, ~ alcool, à
tl:~vlüa •. P. pctroleu ou eleeLl'ieas ao scrvH.:o de repartições llll-

Üiwas iederaes, ~staduaes, municipaes o das praticagens;

.... n) em~arcaçoes a vela ou a remos ao servir.o das repartiçoes pu}J.hcas federaes, estaduaes municipaes e .de praticageps;
·
· '
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o) ~mbarcações a vela ou ~ remos, empregadas exolu~i
vamente no trafego dos portos, rtos e lagôas, em tran.czporte de
passageiros e bagagens ou pequeno eommercto;
p) pontões, saveiros, catraias, chatas, alvarengas e em..;
JJareaçõcs sem motor proprio;
q) embarcações de 1·egatas a vela no interior dos portos;
r) embarcaç.ões de regatas a remos;
,
s} sinos 'hYd.raulicos, cozinhas fluctuantes e fluctuantes;
t) embaroaçôes até oito tonêladas brutas. qua fazem
a
pesca no interior dos portos;
n) mnhar·taçõ('s que :fazem a vcsca elll lugôas, lago~ n
fluvial;
1') JWCJU~nas embarcações tacs como chalanas, ig:t'L'lf.,~~.
montarias, cahtques, etc., applicada,!l no interior do. ~ortos P
rios e lagOas para uso exclusivo do proprietàrio, ·~«'m poder
appliral-as ao pequeno commercfo.
CAPITULO III
bA CONSTRUCÇÃO DAS EMBARCAÇÕES NACIO::-lAn:~

Art.. 388. Nenhuma embarcação dP.stinada á n:FP~~cão rlt3
Jpngo ''"''"o e geande cabotagem será construida dentro do
IHtiz S<' 111 que preceda licença da ca.pitania a approva~ã.o dos
planos cll• eom;tt"ueção twla Directoria de Portos e Costas. lflll'
uuvini a Directoria de Engenharia -Naval, devendo ser i11di ...
cado o estaleiro em qu~ tiver de ser construida.
Jlarngrapho uni co. Nos Estado3, o requerlmer:.tú em ou e
se solicitar autorização, serâ encaminhado ao dh·~r.tor gel·al
de Portos e Costas pelo inspector do Arsenal de 1\Jarinha ou
pelo capitão dos Portos, sem onus algum para o r•YtuerentP.
Art. 389. A autorizacão a que ~e refere o ar'i~o prece-dente será gratuita e dada pela rep~rtição compete:i~C. den•.rp
de 60 dias. a contar da entrega do ret~uerimento, considerandose conferida a licença, para todos ·os cffeitos de~t~ regutamento, si, findo este prazo, não tiver sido despachada a pt.~
ti~io apresentada.
Paragrapho · unico. Nos Estados o prazo será de üO dias ..
Art. 390. Os engenheirCYs, cons~~.-uctores navae" e mestre~
de construcção naval poderão empregar, na constrac<;ão d?t.~
e'Ilbarcações, os materiaes, apparelb.os e systema~ Q'Je mat~
lhes convierem, devendo, porém, <'ünstruir as embarca(:.ic>9
que gozarem de favores da União e as que se dest~nnrem a
ser lHl.flliCI.es, eom os requisitos indispensaveis a se transformarem, na eYentualidade de guerra, em navios auxi'-'ares da
esquadra.

CAPITULO IV

no

Jl:~TAilO f:I\'IL DAS EMBARCAÇÕF.S 1\TF.llCi\NTJI:S

Art.. 391. Para que uma embarcação mercante, !ugeita
a registro, seja consid~rada nacional e 1po~sa gozar dos prfvllegios que se relacionam com este titulo deverá reunir as con.
diçõcs seguintes:
a) ter sido construída no Bra'!ii;
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-b L ser d~ lH'E.'JH'ieuadc de dtladão brasilüiro, na {f'ít'llta da
~CnHstituil:ão (arL 6!)), on de Hoeiedade ou oL'lnpl't~zn colll :·;t'd:·~
no Brasil. g(n·idn ~~xclusiYamenf.e por· cidadão lwasi lf' iro:
c) serem brasileiros -ti capitão. irmneuiaLo, piloln:-;, t·ont·mtssarios, medicos, enfermeiros, artífices, mcstr~~. contramestres, machinist.as, telegraphista~ e pelo meno1 drus ter·-

cos das tripulações do convez, ma.china e taifa, respectivamente.
§ 1°. Considera-se nacional:
a) a sociedade em nome collectivo, em commandita simples, ou de capital e industria collectiva constituída em territorio do Brasil, não podendo, porém, fazer commercio maritimo de cabotagem sem que seja cidadão brasileiro o gerente,
sooio ou não;
b) a· sociedade em nome colleotivo ou commandita simples, constituída exclusivamente por brasileiros fóra do t.erritorio Nacional, si tiver o seu contraoto archivado no Brasil,
a firma inscripta e a gerencia confiada a brasileiros;
e) a sociedade anonyma ou em commandidata por noções
constituída em paiz estrangeiro st obtida a autorização para
funccionar no Brasil, transferir para o territorio nacional ~ua
séde e tiver por director·es ou ~meios gerentes cidadãos brasileiros;
~ 2''. Para os effeitos deste regulamento, pela expressão
cidadão bra~ileiro, entende-se:
a) as pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade;
h) a mulher brasileira casada com estrangeiro, si pelo
contracto ante-nupcial, aMm de não haver oommunhão rle
bens, lhe couber a administração pessoal e dirccta dos que lhe
i orem proprios.
Art. 392. Podem ob!cr tambem o lilu1o de nacional o
gcsar privilcgios delle decorrentes:
a) as em!Jarcações de construcção
estrangeira, legalmente adquiridas por brasileiro;
b) as capturadas ao inimigo e consideradas boas prc3as;
c) as embarcações em abandono em alto mar;
d) a.s confiscadas por contravenção das leis do Brasil;
e) as adquiridas por brasileiros em virtude de doação ou
venda .iudiciaria in solutum (Codigo Commercial. artigos 457,
458 e 459).
·
Paragrapho unico. Em qualqúcr dos casos deste artigo
deverão ser satisfeitas as condições das lei tras B e C do § 1
~.rt.. 301 deJte regulamento.
Art. 393. A nacionalidade da ombnrcação será provaria
pelo que r.onstar do titulo de registro passados, pela repat·tição que competir concedcl-os;
D,

.

_1\rl.

silc n·a:

:~HH.

A cmlmt·ea(.'fío pcrder'ú

.

:1

naeio11alidade

a) pela YCJida a Ptil rangPil'o;
h) sendo eaplut·ut'ra pl'lo inimig·o ~~IJJ caso
ql!audo a captura ftn· cunsidt•t·ada hoa;

du

lll'a-

gw~t'l':t,

1·) pot• ler ::;ido ennfiscada uo Pslrangpiro:
d) pm· não haVI'l' llol ieia:; }Wr mais ·Íll' rluus :umu:;:
,, ' pot· tPr pel'dido o st.•u JH'oprietario a qualidade dn eitladão hrasHeiro (Corligo Comrnercial, arls. 4;)7 n 720).
Paragrapho uni co. ·o canccllamenl o de regi si ro devl't':í.

ser requerido pelo interessado ou seu representante kgal,
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He:ri.tt·o de seis mezes da data em que a embarcação tiver pertliflo a sua qualidade de brasileira, ficando ella Rujeit a á
3.ppl'Chens:in O \·eiHia judicial, considerada, ]1ara todos 08 dfBÍ·
to~. t•.nrno conl rallando. passando aquelle pt•azo.
CAPITULO V
DOR

PI\OPHJET,\1\TOS

ll.\S

RMB.\Hf:,\ÇÕES

Art. ~95. Qualquer cidadfin heasi!Pit·n. rnm r.xcrpçfio do~
coreelm·es e leiloeiros, póde adquiriL· e possuir cmlmr~ações
bJ·nsilcieas, mas a sua armação e expedição só podem gít•at·
soh o nome e l'%!)Onsabilidade de um prnprirfario ou com}lal'I.P, armador ou caixa, que tr>nha as qualitlades I'Pqucl'idas
püra set· commerciante.
Art. 396. Todos os propr ietarios c compartes são solicin.l'iamcnte rcspcnsaveis:
o • pPlas diYidas qtw o capitão confrahhir pat·a cnncrrl.at·,
hnltilifat· e aprnvisionat· a embanaçfio, srin que esta rcsponsabilidadt' po~sa .srr illudida. allrgando-sc que o capitão rxredrn os liinitcs das suas facnllladcs ou instrueçõe~. si os
rt·t•lloi'P;.; jll·ovarcm quo a quantia pedida foi empregada a IH'IWI'it~io da emllat·ca(:ão;
b) Jwlos pt·.-~.iuizo:-3 qtw eausal' a fct'rl'it·o por falia da dilifW11L'Ía que é obrigado a cmpt'Pgar .pal'a boa gun1·da, at•otHlicioitnlllt'nfo ~~ COllSt'l'\·aç.ão dOS efreifo~ l'l'I'PbiUOS :Í IJot•do; e~fa
rt·spotJ..;abi I idarl•~ cessa, fazendo aquclles abandono da cmlmt·caçüo e rr"f cs vom~ idos <' a vPncrt'Pm na rl'specl iva viagmu,
não sendo !J'~rmi ltido o abandono ao rr.spect i v o propl'ief a riu
ou rompal'lc que fôt· ao rncsmn fPmpo eapit5o da embarcação;
c) veios prejuizos e avarias causadas a outras f•mharcacões c ao mat.erial do balisamento dos p0J'f.os pela embal'cacfío;
d) pelas in t'l'accõcs do pt·escnlo l'l'gulanwntu
( C1Aiigo
Corntnf't'l'ial, arf. 49.1).
·
CAPl'l'U rJO VI
DO llJl:O\RTHO D.\R E~rB \1\C.\ÇÕRS !\TlmC.\NTJi.:i

Art. :197. Tnfla cmbm·eac;fin nacional ela:::sificada na primril'a nlasso lnl f ~'as :\-B-C.JJ)_g_J<', na sPgunda elass~~ lettra(<;
A-H-1.!-l>-K nas trrccit•a e quarl a classes let.tras A-B. dovr.riio
~~·1· t·r•:;isl radas, conforme o presente t•cg·ulamento, nas Capil.anjns dos Por·tos onde tivre domicilio o propriehu·io. As demais
f·mhareações que estão isentas de regisf.ro, ficam su.ieitas a
a l'l'Ohmento, exceptuando-se as jangadas, e são consitleradas
essencialmente nacionae:;~. qun1Qtll~l' que seja c seu ]H'Opl•ietario f' como f ai 11ãn phdem i(;ar outra bandeira que n~o seja
nacional,
~ t ". Nos portos onde não houve e rapit.ania. o registro dag
Pmharcacõrs porl.erá fazer-se:
a) nas Delegacias das Capitanias dos Portos;
b) nas Alfamiegas, Mesas de Hcmdas ou ·outro qualquer
pn!'l o fiseal. quando não existirem Delf'gacias;
c) nos consulados brasileiros, si as emhar·cações tiverem
sitln adquiridas no cstr~ngeira_.,

Aaro~ DO OODRR BXF.CUTIVO

§ 2°. Quando o proprietario da. embarcacãõ que deve ser
regiRf.rada tiver sua res1dencia fôra do paiz, o registro Ro far.á
onclo J'esidie seu ropre.sentante, de· nccl\rdo com ~~te regula ..
mP.nto.
Art.. 398. A cn:barcnção que não estiver regi~trnda dt~
nccôrdo r.om o pr(~sente reg·ulamcnlo não poderá St't' dr~eni-
lmraçada pelas capitanias.
Art. :wn. A embarcnGão podor:1 srr impcd ida de sal li r dP
um porto aff~· que o eapilão apresente o I itulo lle regi~tro, si
a capitania o ('Xigir.
Art. t,oo. As capitania!; c d~legacias lf'dio um livro ue
registro da in~cripçj'io civil dP propriedade das ombarcaçõe-;
racionaef'l onde F;OI'fio feilos os Innt;an~rntos dP arrôrrln Pnm a:-:
dispo~ições snguinlr~:

a) nome da embarcn~fío, sen typo dn consl I·ucc;fio, sua
rlas:;;o o sua nrmacão o nnmero df' cobPrtas que tiver;
b) suns dimensüc·s principars, em medida;:;. mrtricas. sua
tonelagem Pffi brnfa e J iquida, comprnvtula pm· rerf idão de
nt'fJllf'a~ão com ret'ercncia á sua· data;·
c} Jogar ondn foi con~trnida, nome~ dos conslruelores,
f(llalidndes dos principaes lllatrriaN; empregado~ na sna t'OilHLrucçiio ~~ da{a. f'lll CJUo foi hín(ada ao mar;
ti) nome do con:-;1 ructor da n 1 acllina, t,ypo n fnl'ea om ca:..
Yallos nomimws, typo e numero das caldeirns, com indieac;ão
de prcssfío e reginl"l1 sy:-INIU de penpnl:-:;nt' n t·nmlmsf.i\·Pl Prn}lrng-ado;
e) no.c.:ão a que perl,f'ncia, nomrs qno trve anteriormenfn
o o titulo por forra do qual passou a ser· propricdado 1H'a'ii1Pira. si tivrr sido constr·uida no estrangeiro;
f) norr.e do proprietario ou proprietariüil, rom indicação,
da parte que couber a ratia nm dos associados e sens l~er-;po
ctivns domicilias;
g) a especificação do quinhão de cada um compartú, si
fôr mais de um proprietario e a época de sua acquisição com
referencia a natureza c data do titulo, quo cUwrrá ~worn]1nnhn1·
a P"f ição do registro;
h) época de sua a~quisição com referencia ú natnreza n
data da escript.nra. que deverá acompanhar a petição para ]'f.'gistro (arf.!L 461, 462 e 465 do Codigo Commercial);
i) as lotações de pas~mgeiros de i •, 2" e 3" classr, qnr sr ...
rão determinadas de accôrdo com este reg·ulamrnfo;
j) a lotação de tripulantes.
Art. 401 . A arqueação será feita no Brasil, n requ"J'imento dos interessados, por empregados das alfandegas ou rP.partfcfto que fôr designada pelo Governo e no. estrangeiro por
pessoas competentes da escolha dos consoles brasileiros ou de
outros funccionarios a quem incumbir o registro nos portos
em que não houver repartição aduaneira, sendo fornecida certidão dessa arqueação ao proprietario'da embarcaoão ou qual{fuer interessado. mediante pagamento dos emolumentos devidos, pagos em estampilhas.
Paragrapho unico. Na falta desses funccionat'ios será
feita a arctUêaçãó por pessoas competentes que o inspcclor dn
Alfandega ou administrador da .Me'm. do n~nd{l~ fltH•.md f'nt) m\

JocaUdade,
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Art. 402. Toda embarcação, antes de ser registrada, devo
ser examinada pela commissão de vistorias, á qual se apresentarão os respectivos planos si estiver conforme ás disposições do presente regulamento.
Findo o exame, a comrr~issão fará lavrar no livro proprio
o respectivo termo, fazendo tambem neste constar o estado do
casco, machinas, caldeiras, zr.achinismos, apparelhos, escaleres, marcas, assim como qualquer outra particularidade descriptiva da embarcação que possa. ser exigida para registro
numero de _passageiros que poderá transportar, declarando p
numero que deve transportar nos camarote::.; na eohrrf a c ·no
convez e tripulaoãP..
a) deste termo se extrahirá uma certidão para srr rmn~-
xada ào requerimento pedindo registro;
lJ) nenhurr.a embarcação será registrada sem fJtH' JWOVO
que existem a bot'do CIY\ perfeito fttnf'cionamento l.otlos os avparelhos preciso~ p~ra os servi cos de pr11magew, do i llc>endio,
do Hhun iua.;Jio, os signaes e os pharóes indispPnsaveis á seguranca da navegação nos mares. bahias c rios, bem como os
que forem precisos para os accidentes no mar c meios ue salvação dos passageiros e tripulantes, inclusive camisa ri~ eollisão;
c) as especificacões, o numere desses apparclho~ c os
mrdo~ rlo salvação serão estabelecidos nesf e regnlament.n e deverão ser, de systema aperfeiçoado.
d} ter telegraphia sem fio de areôrdo con: a lf'i de Cabotagem;
·
e) numero c categoria do pessoal que deve compOr su~
guarnição.
Art. 403. Urra embarcação para ser registrada deverá
ser préviamente marcada de modo visível e duravel c de accOrdo com o seguinte:
a) nome da embarcac.ão collocado em ambos os bordos da
p1·ôa e na pôpa, onde f.ambem será marcado o porto de registro; esses. nomes serão e~criptos en: caracteres de côr clara
sobro fundo escuro ou vice-versa e deverão fic:w r~·Rtincta
mentc visíveis. As menores lei Iras não drverão l t't' tnPnoR rlo
10 centimetros de altura;
h) o numero official da embarcação e o numero indicatiwi
de sua tonelagem registrada serão gravados no vão da escotilha do porão de ré;
.
c) uma escala em medida metrica e em pés, indicativa do
calado de agua será marcada de cada lado do talha mar e do
cadaste, em lettras romanas ou err. algarismos de dous centimelros de altura. no mini mo: as parte~ inferiores das referidas leUras e algarismos devendo coincidir com a I in h a de agua
acitr.a referida. estas lettras ou algarismo~ serão ~ravadas ou
pintadas de branco e sobre fundo escuro ou vermelho;
d) a marca do franco bordo ou linha da maxima carga rle
accôrdo com o presente regulamento. pintada de branco sol>re
o fundo escuro ou Yermclho.
Art. 404. Se a escala indicativa do calado da embarcacão
fôr de ctualqum· tnodo inexacta ou susceptível de poder indu-·
zh• n erro, o proprletnrio da en:barcacão será pusBivcl de um:;a
tm, Hl\ li~ üoo, n t : oooeooo,
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Art. 405. As marcas exigidas nos precedentes artigos
deverão ser conservadas cuidadosamente e ne~hul!la modificacão será nellas feita sem a competente auto~1zacao.
Art. 406. O proprieiario, capitão que- deixar' de marcar
a embarcação pelo modo indicado no art. 403. ou de co?-ser··
vat· a marca que permittir: que esta seja enco~ertu. retirada
alterada ou apagada. qualquer que seja o intuito será paõsivel de uma multa de 200S a 500$000 .
.Ar! . lt07. A Capitania dos Portos, tendo conhecimento
que a embarcação está insufficiente ou inexactamente- marcada. impedirá a sabida até que tenha sido remediada a inbUfficiencia ou inexactidão da marca.
Art. 408. O pedido de registro será feito mediante renuerimento á autoridade comr.·etente pelo proprietario ou seu
representante legal. Havendo mais de um proprietario, em
nome do que tiver maior quinhão, e sendo iguaes os quinbões.
no do represeutante da maioria. préviamente escolhido pelos
interessados. Quando o pedido de registro fôr feito pelo representante do proprietario, deverá ser apresentada a procuração legalizada por tabellião publico.
Art. 409. Ao requerimento pedindo registro se deverú
juntar:
a) uma declaração ass:!gnada pelo proprietario mencionando todas as indicacõe:; exigidas no art. 400;
b) certidão de idade ou documento legal que· prove a
qualidade de cidadão brasileiro do proprietario ou dü'ector•erente;
c) certidão do termo de arqueação feita pela alfandega
ou reparticão que fôr designada pelo Governo;
d) escriptura publica ou titulo por onde mostre que bOU··
ve a propriedade;
e) certidão da vistoria.
Art. 410. Provado que alguma embarcacão registrada
como nacional não o é. e que o re~istro foi obtido sobreptt··
c.iamenf.r. ou que })erdeu, lm mais de sei3 mezes, as condições
precisas para a sua nacionalirladc. o capitão dos portos procederá a sua a\}prehensão pondo-a á disposição do juiz seccional. ficando proviso:·iamente sob sua guarda até eer nomeado depüsitario. definitivo; serão consideradas como contrabando as mercadorias encontradas a bordo para que se
proceda de accôrdo com a :rg-islacão vigente.
·
Art. 4H. O~ agentes da Capitania dos Portos, os praticas da Costa e das barras c outros são obrig"ados a denunciar á
car-itania as embarca('ÕI!'i que incindirem nas disposicões do
artigo nr.!rrior.
Art. 41::'. :.\enhum;1 I"J,lJareaGiio podcrú ser desmanchada SPill que prt:\·iamcn! ,. :"~'.ia cnncellaclo o scn rcgist~·o.
Pnrazrap!Jo unico. ~(•J·üo cnm·cllado:e; os registros das
emba~·ca~õrs qur> fiyercm perdido a qualidade de brasileiras,
que tlYf'I'f'nl de sPr dcsmanehada-, ou de qnc não houver noticia POI' mais de dous anrt~"tS, devendo o titulo ser arcllivado
na car}i 1 ania que o expediu.
Art. 413. NPnhuma mudança ele nome de emharcaç:io
8erá feita sem quE' tenha passad9 po1~ transformação no casco,
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nrmarão ou maehina crue alterem f;Cus caracferisticos anlerior(~S, po1· muflança de proprietario ou para evitar igualdade de no11H~S pm cmhareaçóes registradas au al'roladas nas
Capitanias fios Portos. pi.'eeedeudo autorização da Cap·itania
onde estiver ella registrntla depois de defí'rido o requer;nwnf n pPio inspccfor de Po!'los e Costas, a quem deve ser
di !'igido.
P::u·ag-rapho uníco. Quando fôr permittida a mudança do
nonH'
fnitas as alterações no registro, no titulo de re;..; i sim <' na rmharcação .
.\l'l.. ·'li 'l. Si ficar ::u fficicntemente provado. ú Directoria
dP- P1n·lo::; n Cosias que n nome de uma f'mharcaç:io foi allel'ado si'IIJ sua autorização, ella ordenará que o novo nome
~Pja suhsl ifnido pnlo quo a embarcação
antes tinha; esta
eor·rre1~ão deVf'l'<Í. sPt' fpifn ;10 livro de r.egistro, na certidão P
r_oa emharraeiio. c o infrndor será. passivel da multa de 500:<)
e na reinri:lrncia no dobro.
,
Art. 415. SmnprP que a embarcação mudar de capitão,
~rrá e~ta alterar,ii.o annotada no titulo do rFg-i~ro e respectivo
liVJ'O pela autoridade qtlí• tiver a sen cat'gn a matricula das
fltnh:ll·caeõe~, no porto onde a mudança f.ivrr lng·ar (f!odigo
tnrtll!lrl'l'ial. Art. !t65).
Art. ld (). No caso c:u s8r uma embarca!~iio vrn d ida a r~
t.rnngriro devl'rú ú rdi!'ada da bandeira lH'Prr•dpe ''"'!' Jí'l'in:enlo :í Capilania do~ Prr1n~~- ondr sP- effeclnar· a VI'JHla.
Art. ·117. A Capitani<' :Jr.:;; Portos não consrnLirú na lransÍf'J'I'lWia 011 na baixa de registro sem que tenham sirl.n pn~ns
a:-: soldadas n·neidas atr~ a aata da transacr,ão :í. tl'ipniaefto, 011
Rem que lenha sido rralizado o drvositc da qnantia snl'fícicnte paJ'a esse fim.
Art. -118. Depois fi-c i oito o registro de uma emharcaefio.
a Capitania elos Portos ou a reparUção que fizer o seu ·rrgi.;;fro dar:í ur!r docmner1to r~pnominado «Titulo do UegiBtL'o»,
r,m que ser fio feitas as declarações relativas á sua entrada no
livm r·e~qwrtivo; esse titulo comprova a nacionalirlaâe o proprie~ladc da embarcação •
. \1'1. H!l. O capitão, ou proprietario da emharcaçã.o que
}lnrn f'nwl-a navegar, se servir de um titulo de registro qm:
Pfw tenha sido legalmente concedido ú reff'T'ida .embarcação.
I'!Pr:'i poe essa infracçãn ~·.~ljeilo á multa de 1 :000$ a 2 :000~
prncedcnrlo-se no mai::; dt' conformidadP com o disposto nos
:wl~. :H1R, 399, 1.00 c .103, e suspenso pelo t.empo .fnJgado
ecnvcnicnte pelo inspC'C! iw c~ Portos e Costas.
Art. ·i20. N'o caso dt.> pQrrla ou extravio rio titulo de reJ:dsf J'O dc\'f'l'Ú o proprieLarin l'NfllPJ'f'r OllÍJ'O ú Capitania" dos
Pnl'f.ns dP sen l'PI":dst.ro. a qual dará. em suhstit.niçã.o do primitivo um novo titulo r~om a deelaracão de ::wgunda v1a.
dando dis~n eonhr'eimrntn ú Jn~r~~·rlotia dn Porto~ e Gostas.
1\Psta srgunrla Yia sr dt•vrr:'t lnnl':l" lndas as all!Jofac:ilP'eonsfanlt·~ :lo registro.
·
Art. -1:? I . Ri a p!'l'(lit ou extravio so vel'ificae em por r n
estrangeiro. o capitão !'ar:i uma declaração comlJJnnicando o
facto ao agente consular do referido porto. qlle, segundo o
c&.so, dará um titulo provisorio contendo uma rxpo;;ição r_Jas
r.i]'(~urnsfanr.ias oceorridas •.
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Paragrapho uni co. O titulo provisorio deverá ser apreFlmtado á Capitania do~ Portos de registro dentro do prazo do
li}~ horas depois da chegacla da embarcação a esse porto,
para ser substituído por outra via do titnlo extraviado ~Oll
pena de' multa de 200$000 a 500$000.
Art. 422. As modificações por que passar a embar-cação serão lançadas no verso do titulo do registro pela Capitania dos Portos de seu registro ou por aquella onde s~
Yf'rificar as modificações.
Ar L. 423. Para o registro da modificação em uma em-barcação o titulo de registro será apresentado li Capitania
para neÜe ser annotada a modificação, que será registrada
no respectivo livro.
Si essa modificação se dér em um porto que não seja
do registro da embarcaoão, a Capitania dos Por.tos que permit.tiu tal modificação dará conhecimento á do porto de re~;istro da embarcação: para que sejam feitas as annotacões
no livro de registro. '
Art. 424. Sempre que se dér uma modificação na propriedade de urr.a embarcação, o capitão deverá apresentar, immcdiatamente depois da mudança, si ella se dér no porto do
l'Pgist.ro da embarcação, o respectivo titulo de registro á Capitania dos Portos, n logo que regressar a esse porto, si a~
mndanca se der em outro porto, procedendo-se conforme o artigo /!30.

Art. 42::>. A Capitania dos Portos que houYer si elo avisada pela de registro de uma embarcação para fazer essa annotação, deve exigir do capitão a apresentação do titulo de
registro da embarcação de modo que essa não seja impedida
de sahir e o capitão não póde deixar de satisfazer essa exi~(mcia sob pena de multa de 500$ a 1 :000$000.
Art. 42G. No r-aso de uma embarcação registrada perrler-se, incendiar-se, naufragar ou haver sido aprisionada pelo
inimigo ou deixada' por motivo de mudança de pessoas que
não tenham as qualidades exigidas por lei. ou por outros motivos de ser nacional, o rn·oprietario da embarcação ou de uma
parte della deverá, Jogo que tiver conhecimento do facto, dar
aviso á Capitania em que foi registrada, afim de se fazer a
annotação no seu re~"istro.
Neste caso, a menos que o titulo de registro teiha sU<l
perdido ou destruido, o capitão da embarcarão deverá immerliatamente apresentai-o ú Capitania do Portó de registro para
fazer a annotação, si o facto se dér durante a sua perm'aneneia nesse porto e dentro de 48 horas depois da chegada ao re ...
ferido porto. si elle ~e dér durante a sua ausencia ~
Art. 427. O proprietario. capitão que deixar ele satisfazer as prescripções do precedente artigo será passível por
infrtiCção, de multa de t;OO$ a 1 :000$000L.
'
. Art., 428 . ..:\s _ali9nações ele embarcações brasileiras destma~as a naveg!lçao (•C nlto mar só poderão effectuar-se por
escr1ptura publica, na qual se deverá inserir o teor de .seu
registr~. com todas as annotações que nelle houver, sob pena
de nulhdade.
Todos oq aprestos, apt)arelhos e mais pertences existentes a bordo ao tempo de sua venda, são considerados como a
el_la pertencentes, :tinàn que delles não .se faça expressa mPn-

r;no, salvo havendo no contrncto cltlttsulR~ em contrnrio (Co•
nlrto Commorc~at, nrt, _4~8)
I

·
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Art. 429. No caso de venda volnntaria, a propriedade da
embarcação passa para o comprador com todos os seus encargos, salvo os direitoõ dos crerlore.s privilegiados que nrlla
tiverem hypotheca t:l.cit.n (Codigo Comrnercial, ar.t. '•70).
Art. 430. A transferencia ou transmissão de propriedade
da embarcação será requerida, 110 porto em que se realizar o
facto, á autoridade encarregada do registro e matricula, juntando a escriptura para fazer-se a averbação no rP~flC'I~tJYo
livro. sob pena de não valer contra terceiros.
Paragrapho unico. A escriptura c o titulo de registro.
depois de ser dado novo titulo, serão enviadas á Capitania
onde estava a rmbareaeão registrada, para serem a rch tvadas.
Art. 4iH. Quando se fizer transfrrencia flp cmhareação
registrada on varte detla, o comprador s6 I fWft dirPito, como
proprietario da J•nfcrid:l. embarcaçfio, depois que rlle ou o rcpresentnntf', qnnud.o sR lrata1· de a~socia~,;fí.o, t ivPr assignado
urna dnf\lar·a~_;fio de qu~ elle se n1\1la nas condic_:fif's exigida~
polrt [oi para !:H'r JWOpriel,ario flf~ uma nmlJarcação hra:.ilf>ira
ou si H~ I rat:u· de uma associação, dos dados relativos á or~:anizar:fío r aos ncgorio::; ela referida associação, que demomo~
r,,;cm qno c~lla eslú 3pl.:1 para ser proprietaria de uma cmbar·r,açfío lll'asileira c de que pessoa alguma sem os rcquigilo:i
da lni tem um fliroi!o a tit.nlo rle propriedade sob1·c um intere-.:sc legal on um hcneficio na emharcação ou Pm parte della.
At·l. 'l32. :\ m:criptura de venda rleve1':Í. RPI' apresentada
:í. Cnpitania do Porto de registro, afim de ser archivada depois de :mnotados no livro de registro o dia e hora da apresrmta.çrío o o nome do proprictario da embarcação ou parte
df~lla.

As annotações relaUvas a essas escripturas serão feitas
no livro de registro pela ordem de sua apresentação :í. Capitania dos PortoE.
Art. 433. Quando o direito de propriedade sobre uma
embarcação ou parte della fôr transferido a urna pessoa apt.a
para ser proprietaría de urna embarcação brasileira, por mof iyo dn easamento, fallecirnento, fallencia de um proprietario registrado, ou por motivos c modos de transmissão. não
especificados neste regulamento, a referida pess.oa dever{l declarar aut.hentica essa transmissão, assignando urna declaração identificando a embarcacão e contendo as diversas declarações exigidas pelo presente regulamento para uma transÍflrAncia, o modo pelo qual a .propriedade foi f.ransrnit.tida e
n pes~oa a quem o f.:> i.
~ 1°. Si a transmissã.o tiver logar por motivo de ensam~nf.o, essa declaração deverá ser acompanhada de uma cópia
de cerl.idfío do casamento e' indicar a identidade da mulher proflrietaria.
~ 2°. Si tiver logar por causa de fallecimenfo, a nrr,lrú·nf:iio de transmissão ricverá ser acompanhada do acto da re})l'f'~Pnf açfío ou de um cxt.racto offi~ial no dif o acto.
~ ~l". Ri t.ivcr log.ar por causa de fallencia·, essa declarnr,lio
dover:í ser acompanhada de prova admis~ivel nesse momPnto
perante os tribunaes como prova do titulo das pessoas que
ag-em em virt.udP de uma fallencia.
At·~.. 43.i. Drpois ric recehida pela CanHania dos Portos
a rlrcla!·ação de transmissão acompanhada ·dos documentos a
que "iJe t•eferem os artigos precedentes, ~orá itlscripto no livro de t'l'lgl~t.ro o nomo da pessot\ quo t.iver dJrelto em vlrf\H1r.~ dn. f t'·f\tl~tllf"Ano, r.nmo J't'nfH'ft1hU.1 fl.\ dl\ Ctnhl\t'l'~fB.Q f'.t1,J"
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f)ropriedade lho foi transmittida. Quando se tratar de ma'is
de uma pessoa, serão inscriptos os nomes d~ todas as pessoas
quo tiverem di.reito, mas, qualquer que seja o seu numero,
deverão ser consideradas como fazendo uma só pessoa, rm
face da disposicão deste regulamento sobre o numero de pesRoas que podem ter direito a ser registradas como proprie1arias (Codigo CommerciaJ, art. 464).
Art. 435. Uma embarcação ou part.e della póde ser dada
como penhor em garantia de um emprcst.imo ou de um outro
neto a titulo oneroso e o titulo de crear essa garantia só póde
Sl'l' passado por escriptura publica que dever:i conter a quanf ia e juros oo emprostimo, o prazo para o pagamento e o
modo de fazel-o, e penaR em que incorrer por falta de cum}Jrimcnto, além do qur. consta de seu rcg·islro (Codigo Com-.
mrrcial, art. 468).
Art. q36. A escriptura de que trata o artigo a-nterior,
depois de annotada no regislrú de hypothecas maritimas,
dcYerú ser immcdiatamente apresentada á Capitania dos Portos, .que fará o devido iançamento no lhTo de registro e no
verso do titulo do registro e fará nelle, o que é essencial, a
fket.aração do rlia o hora em que foi registrada (para garanf ia do credor), penhor que terá a sua prioridade da da f a do
l'f'~·i~t.m c não da dat~: do acto.
- Art.. -137. Estas escripturas de pr.nhor ~Pri'ín in~ri'í;,fn~
nM livros de reg·ist.ro pela ordem chronologira de sua npeP~f·n! açfío ú Capitania pm·a serem rcgistrada·s.
Art. 438. Quando um penhor assim regisCra'do tiver sido
I iquidado, a Capitania dos Portos, :'i apeescntação da prova
legal de quitação e requerimento do TH'Oprictario. mencionará no livro de registro que o 'referido penhor foi liquidado.
O credor pignoratício nfio podflrá. pelo effeito do penhor, RP.!'
considerado como proprictario da embarcação ou parte, r.un
o devedor como tendo perdido a propriedade.
Art. 439. Nenhuma modificação na embarcação que a ffrete as jndieações de rflgist.ro e outros cara·cteristicos. pndrrú ser feita sem prévia licenra da Capit:mia dos Porto~.
Art. 4,10. Quando uma Pmharcaçfio rngistrada fôr mnrlificada a ponto do não sr> acha1· mai:;; ennforme as i11dic,1r.:-,('~
dP t'ef!ist.ro rc~laf ivamcnlP ú ."na Ionnlagem n sua d0: ;,. 'l·Jt"T1.
n Capif nnia dos Port.os. que permit.tin PS~a morli fir.açfío far:í
Pxaminar pelos encarregados das vistorias si a mesma r.~hí;
r.onfoJ•nw com a que fôra' prrJicla,.dando df'lln conhrrinwnln
:'t Cnpitnnia rio Pnrf o ele 1'rgic;;h·o si o facto se dér em ou f.!'a
Capitania.
Art. 4H. Na falta de licença· para essa modificação. n
Prnharcaç,ão será ~considerada como não rPgistrada devidamcm(c o n proprirlario, eapit.fin será passivrl dn uma nmlla dr
500$ n 2 :000$000.

Art. 442. O reg-i~f.ro de urna embarcação póde ser trhnsferido de um port.o a outro; nwdianto requerimento á Capitania de seu registro e acompanhado de uma declaração «"Scripta de todas as pessoas constantes do registro como tendo
um interesse na embarcação como proprietario, credor pignol'afieio 011 J)Or qualqurr outro titulo rep;ist.rado; mas, e~~~m
frnnsf('rf'ncia não vodPrú, de modo alg·um, ferir os rlirrilo-;
das rf'fnridas pessoas ou de algumas dn!las. Estrs direitos
f411bsisl irão. a todos os respeitos, como si a referida t ransfer~ncia niio tivesse sido feita'. Antes da transferencia, u proprietnrio dcvcr:í provar .que a tripulação está paga das Rolda-
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das vencidas até à data da transferencia ou devositnr o scn
eqnivu·Ienl o em dinheiro.
Art.. -143. Quando este pedido fôr concedido pela Gnpilania
do Porto de registro, esta dará aviso á do novo pol'I.O de l'Cgistro pedido, com uma cópia de todas as indicaÇões relativaq
á embarcarão e com os nomes de todas as pessoa·s C"nsf~nf PS
do registro com interesse na embarcação, seja como projH'telario, seja como credor pignoraticio.
Art. 444. O vendedor de uma Pmhareação 6 obrigado 3
dar ao comprador uma nota por clle assignada de lodo~ os
creditas privilegiados a que a mesma embarcação e-;teja obrig-ada, a qual dcn~rá 8er incorporada ao registro da embarca·.
ção. A falta da declaração de algum credito privilegiado induz prcsumpção de má fé da parte do vendedor, contra o ·qual
o comprador poderá intentar a acção criminal que seja. competent~, si fôr obrigado ao pagamento de algum credito aão
declarado (Codigo Commercial, art. 476).
Art. ·H5. Vendendo-se alguma· embarcação em viagem,
porf.encem ao comprador os fretes que vencer nesta viagem;
mas. si na data do contracto a embarcação tiver chegado. ao
log·ar de seu destino, serão do vendedor. salvo convcnçf!:-J 1;m
contrario (Codigo Commercial, arL. 469).
Art. 116. No caso de venda voluntaria, a propriedade da
embareação passa IJ3l'a o comprador com f.odos os seu5 encargos, salvo os direitos dos credores privilegiados que nella
li verem hypolheca tacita.
Tães são: '
l, os salarios devidos por serviços prestados. a embarcação cornprehcndcndo os de salvados e pilotagem;
li, todos os direitos de porto e imposto de navrg::tr~ão;
JII, os vencimentos de deposit.arios e despezas nee•'~~llrias
feitas na guarda da embarcação, comprehendido o alup,rtr-1
dos armazens de deposito dos aprestos e apparellws do mt•:-; .•
mo modo;
IV, todas ns dcspozas do custeio da embarcação e seus
.pertences. que houverl?m s1do feitas pal'a ~ua guarda c conservação depois dn ultima vi~rgcm c durante a sua C'31adia 110
porto do venda;
V, as soldadas do capitão, officiaes c~ ~ente rla lri, . ul:u·iio
vencidas na ultima viagem;
·· '
. VI, o principal e premio das letras dP risco, I nmada _.; pdo
cap1f no sobre o ca·sco e apparclhos ou sobre os frBtcs rluranf.c a ultima viagem, scnrlo o contracto celebrado c a~~ignado
ànt.es da embarcação vartir elo pm'lo onde taes obri!;~u·i:h~s
fot·rm contra'hidas;
·
·
VII, o principal e premio dr l!~l.ras dn risco. fnnwrlas so:,~·e n ca:-;co e apparclhos ou fretes, anh•s de <:tllllt't.'m· a ut! iilltt
-vw~t'lll no porlo d1\ earga;
VHL as..quantias !•rnprc~tadas ao r:apitãn 011 di\·id;,·-= por
Plln ronl!'ai~Hias J~ara n f'UstcJn e eoneel'ln da einJ,ar(·:u:fio dnmnf c n ulf nnn. v~ag!~l1l eom O!' l'l':"flC'el iyos premi os r~;-. ~c;.!,u
~~J~. quando C'm 1.-Jr!ndc d1~ faes cmpreslunos o capit.üu ltou\1H'

1Jrnwdo letras rlc nsco (Cndigo Gommcrcial, art. 470);
.
IX. faH!'-s na e.ntrcga da carga·, premiQs de scgul'os snlH'f'
a Pntbnrc~lt_:ao. PU ~retc ~ avarias, ordinar1as e tudo que dissct· respet1o a nlt1ma v1ag·cm, somente (Corli''"O Comrll"' ... ;,,;
ad. ·í70).
o
... ·-·-·
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:ArL 44'7. São i.gualmente privilegiadas, ainda quo fosSêni
conLra.hidas anteriormente na ultima viagem:
1o, as dividas proveniente9 do contracto da construcção da
embarcacão e juros respectivos, por tempo de tres annos, a
contar do dia em que a construccão fôr acabada;
2°, as despezas do concerto da embarcacão e seus apparclhos e juros respectivos, por tempo dos dous ultimos annos, a
contar do dia em que o concertv terr,linou (Codigo Commcrcial, art. 471).
· Art. 448. Os crcdilos ;_~·r,:rveníen.tes das dividas espccifi.cadas no artigo precedente e nos nu meros I Y. V I. V U c \' !11
do art. 446 só serão considêrados como privilegiados quando
tiverem sido registrados na capitania dentro de quin7.1 dia-;
uteis da data dos mesmos drJcnmentos e as suas imporlancias se acharem annotadas no regi~tro da embarcação. As
mesmas dividas, sendo contrahidas fórà do Brasil só serã.Q
a.ttendidas achando-se authentieadas com o "visto" do respectivo consul (Codigo Commercial, art. 472).
Art. 449. Os credores cont~mplados nos al'ls. 446 c H. 7
preferem entre si pela ordem do<:J numeros em qu11 estão eollocados; as dividas contem{:·ladu.s debaixo do mesmo numero e
eontrahidas no mesmo .porto, precederão entre si, pela ordem
em que forem classificadas, e cntrarfío wn conetn~·J, ~rmlo dr}
identica natureza; porém, .-3i Jividas identicas se fizerem por
necessidade em outro.s portos, ou no mesmo p!lrto, a qu9 voltar a embarcacão, as posteriores preferirão as anteriores
(Codigo Commercia1, art. 473) ..
:Art. 450. Em seg!Jirne!l.ttl d~J:-:: crcclifos mencionarins nos
arts. 146 c 447, são tambem privilegiados o preço da compra da embarcacfío não pago e o~ jul'o~ resr:l~ctivos, por lcmpo
de tres annos a contar da data do instrumento do contraeto,
comtanto, porém, .que taes credHos constem dõ documentos
~~scriptos, reg·istrados na capita:nia dentro de ;quinze dias utcis
da data dos mesmos docurrt;:~!.tos e ::ma fmportaneia se ache
annotada. no registro da embarcação (Codigo Commcrcial,
nrt. 47 4)'.
· Art. 451. No caso de quebra ou insolvencia do armador.
da embarcação todos os creditos, a cargo da embarcacão, f}ue
se acharem as precisas circumstancias dos arts. 446, 447 c
450, preferirão sabre o preco da embarcação a outros crctlorc~; rla mesma, (Codigo Commcrcial, art .. 475).
Art. 462. Nas vendas judiciaes extingue-se toda a res . .
ponsabilidade da embarcação para com todos e quaesqum·
credores, desde a data do termo de arrematação e fica subsistin,do só mente sobre o preço em quanto este se não Ievnn f. a.
rrodavia., ~i do registro constar que está obri.gado por algum credito privilegiado, o preço da arrematação será con.Piervado em deposito, em tanto quanto baste para solução dog
creditos privilegiado1; constantes do registro; e não pocler:'i.
levantar-se antes de cxptrar o prazo das prescripcõcs dos
cn:ditos privilegiados, ou moslrar flUO estão todos pagos, ainda,
me8mo que o cxequento i;eja credor privilegiado, salvo prr;!:lhmdo fiança idonea; pena de nullidade do levantamento do deposito competindo ao credor prejudicado acção para haverde quem indevidamente houver recebido e de pe-rdas e ja)DDOS solida.riame11te contra o juizq e escrivão. que tiverem
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passado e assignado ordem ou mandado '{Codigo Commercial, art. 47t7).
Art. 453.- Ainda que às embarcações sejam reputadas
I.Jens moveis, comtudo, nas vendas judiciaes se guardarão as
regras que as leis prescrevem para as arremataç.ões dos bens
9e raiz, devendo as ditas vendas, além da affixac;ão dos editaes
nos lo.gares publicas, e, particularmente nas praças do commercio, ser publicados por trcs annuncios insertos, com intervallos
de oito dias, nos jornaes do logar mais visinho. Nas mesmas
vendas, as cnstas judiciaes do processo da Pxecnção e arrematação preferem a todos os creditas privilegiados (Codigo Commcrcial, art. 478) •
Art. 4514. Emqnant.o durar a responsabilidade da embarcação por obrigações privilegiadas, póde esta ser embargada
e detida. a requerimento de cr·edores qnc apresentarem titnlos
le.gaes (arts. no, 471 e 474 do Corligo Commercial), em
qualquer ponto do Brasil onde se achar, estando sem carga,
ou não tendo recebido a bordo mais da quarta parte da que
corresponder á sua lotação; o cmh!trgo, po~ém, não será admissivel achando-se a' embarcação com despachos necessarios
para voder ser declarado desimpedida, qualquer que seja o
estado da carga, salvo si a chvida proceder de fornecimentos
feitos no mesmo porto c para a mesma viagem (Codigo Comcwr;~:ai, art. .'l/9) .
Art. -15:5. ~Pnhnma embarcação púdc ser embaegada on
cetida por divida não privilegiada salvo no porto de sua matricula; e, mesmo nrste, unicamcnl.e nos casos em que os devedores são por dirritns obrigados a prrstar caução em jniw,
nchando-.-se previamente intentartns as acções competentes
(Codigo Commercial, art. 480) •
Art. 456. Nenhuma embarcação p'óde ser detida, ou emharg·ada. nem execntacb Ea ~u~. totalidade, por dividas particulares de um comparte; ~r--oderá, porém, ter logar a execução
fio valor do quinhão devedor, sem prejuizo da livre navegação
da mesma embarcação, prestando os mais compartes fiança
irtonra (Codi;;a Commercial, art. 483·) •
Art. 457. Os documentos que devem ficar archivados na
Capitania são os seguintes: escript.ura de venda, transmissão
ou penhor; as dnclaracões exigidas pelo presente Regulamento
e o termo de vistoria, arqueação, etc., e os das outras dividas
privilegiadas.
.
Art.· 458. Uma embarcação brasileira não poderá ser
designada por outro nome que não. seja aquelle pelo qnal foi
designada no momento de seu registro e nenhuma mudança
de !lomc pod!3rá ser feit~ sem prévio. consentimento da Capitama
tlc reg1stro e mediante rectuernnento :i Inspectoria de
I 1ortos. c Costas. Que, si )ulgar _o. pedido razoavel, poderá
admi.ttll-o e ordenar então a notificação della para que seja·
Pllbh(:ada. de r~ol'Io r::_ na fórrna qnc ,julgar mais convcnicntt•,
~cndo em consH.lera(;ao o :ut. 413 .
. .A ri. ~G!l .. Qnanrlo nmn embarcação. dcr.'{)is de haver sitio
J'(·g·Jstrad;l, rtenar de sel-o, r.ingncm poderá registral-a e
ll.enhumn Capitania, tendo sciencia do facto o fará sob ouh:o nome .que_ não sc.i.a o vr~mitlvo, a menos que não haja préYia autor1zacaq da Directoria de Pºrtf)~ e Co~tas.. ·
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.Art. 460. Um numr.ro qualquer de pessoas pouel'á :-;el'
registrado com:::- ~~l-proprietario de uma embarcação, de uma
ou mais p!ll'te~ do uma ;~mbarcação, mas esses co-propri~taei_?S
E;erão cons·iflr:>radr.s como constituindo uma só pessoa ~ m~o
terão direito de oi~pôr separadamente de um interesse :m dn
uma. parte d~; interesse na embarcação para o qual foram ="'~gistl'ados, sen-1 cor.:::entirr.ento do;; outros.
.
P~ragranho nr.ico. Uma associação póde ser r~gisLl'ada
como proprfetaria sob o ~eu nome de associaç~o, desde quo
cstqJ:. legalmente consHtnidR P. que tenha autoriz:..c;ão parJ.
funccionar no Bra.':lil.

CAPITULO .VII
AP.ROLAl\Hi~TO

DAS

EMBARCAÇÕES

Art. !161. Tof!as as embarcacões classificadas na lH'Ílnrira
classe, Iettras G, H, na :-;cgunda dasse lettras F, G, na terceira
clas:::e lcttras C. D, E, F, I!a quarta classe lettras C, n, E. F, G,
H, I, J, K, L, l\T, N, O. P. Q, P. S, T, U. V devem ser an·c,lada3
nas C~pitanias doe; Pol't(•;;, rar:i ;:;cr organizada a e:;f.;üistica
de- ombarcac0es, ~em o quo nãc poderão ser applicadas em
qualquer mistér, nem se eomproval~ que tenha proprietario.~
Art. 462. o titulo de :u·ro1amento é o documento C1)tn!n'obatorio da prop!'iedade (l:J ernbarcacão. como o de re;Jslro é
para a emharcaçii.n regj•Jmda {art. 1.18).
Art. 463. As embar.c~1ções arroladas serão sompr;J considerada~1 bras;ieira~. para ns disposições drste llegularnento e
como tal não )JOdrrãC', ent caso a!"gum, içar outra bandeira que
não seja ::t brnc;He!ra, .-~xceptuam-se as de primeira cln~St~
lettra G e segunda e terceira classes lettra F, que poderão
usar tambor!! a~ h9.Edcitu<;· da n~•.donalidade de seus prr,priatarios.
Art. 16!1. O arrolamento se realizará á vista de requeriwenl.o dirigido ao capitão d.-.:•s Portos, delegados ou agcufe!'í,
pelo proprietario da embarcação ou seu representante legalizado e mediante ap:·est:ntação da cscriptura ou outro titulo lc·gai
de acquisiçii.c, sr.ndo qn~ pm·a as embarcações classi ficada.s
na quarta classe ldt!·as C, D, E, G, H. I, J, K, L, :M, N, O, P, (i,
R, S, T, U, V, e~se titulo poderá ser o recibo de _co.11pra e,
quando constndrla pelo p!'oprietario, a licença para, corstrucção concodir:a p~la Capítttnia ou Hepartição della dependente.
§ 1. No requcr·imento deverão constar os dizeres ~:l:Xlg i c! o:-;
para o lançarnento no Hvro respectivo e a dcclaraçilo ,JG c;ujC'ilar-se ás d!~posições dc·ste H.egulamento.
~ 2". Para as embarcações de quarta classe JettraH '1', U, V
(l d i:-iJlPI!:'-'ado o requerimento escripto, sendo o pedido í'eitu
vi~rhalmente mediante a r,prcE:·e!ltaçao do recibo uu actp: ::;11\tU
ou licença concedidn para construeção em que cous'c '' no;;p~,
t.ypo. c:omp1~inwnt'J, hoet;::t e pontal da embarcação, scr-vic_:o a
que se tleslJua, llOII)n n domit~ilio do JH'OJll'id:u·io.
§ 3°. o arrolamento JJal'a as emlmrcações classifica-da:;
na quarta classe Iettras --- M -- N - T - U - v - scrú
gratuito e não (·~tão sujeitas ao. pagamento de taxa:3 de licença annuai. pagando ~ómente essas embarcações a vaio:· da
chupa corresrondente a e~·sa licença.
·
0
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~ J\s f'rnhan;a,:õl's da qnal'f,a ela~sP. Ietnas- :\1 -- ::'J não 1':-::tão :-:ujfdfa:.. ao pag·amento das chapas oorresp0r::Ientcs
0

•

~b lic~uças t~xeeptunndo-se as que pertencem á pral1 ~ag•!m
que pagarão ~lJa~3 chapa~·.
Art.. 4G5. Brn livro proprio denominado ........ !Livro í1~ .'\rrolamento - ~e farão os lançamentos de accôrdo com a::; tl!.:i-

pusíções segr:.inte':l:
Nome da erHharcacHo, typo de construcção e arma~ão, dirue:nsõe~ pril"wipa<'S em medidas mctricas, deslocameut.o e~l

tonoladas brutas, typo dr) machim~ e força ~m ~avalio:; t!~mt
naes, typo e nu mero de caldeiras com mdiCaçao do re.;nncn
~ sysferna de rn·opulsar, serviço a ·que se destina, data. c logar
da construm;ão. nome ·.3 domicilio do proprietario, loi.:H_;ão e
('~twcie de tripulantes.
~ I" ..Pant :-;e r· feito o arrolamento deve ser a cmlmr·etu:.ão
vi~toriada, s~ndo nessa occasião designada ·sua t.ripulaç:lo,
IH'PSsão de regimen, numero de passageiros e carga qt.~a lJ•Jdr:ni c~Hnportar, q~1e sô twderão ser alteradas pelas C:.tpifanias.
~ '!". Ficam rlispensadas dessa vistoria as mnbaLTa.t;fj(•s t11~
quar't.a classe lettras Q - R - •r - U - V.
~ :3°, Depois de feita a in&cripção de uma embarea~;.ãtl, ·~
Capitun.ia dará um documento denominado <.:\rrolame!1to~.
I'Tll qut~ ~erão transcript.as as declarações feitas nn livro, doeumcmto est~ que ~erá o titulo de propriedade da emrHU'I~a~;ilo.
Arl. .1()6. O nrrolam(>nto é permanente e será feif.ú. na
Capitania do~: Podos ou repartição della dependente, onde
rr.:'side c propl.'lotado, sendo concedida sua baixa na Capitania
on rcp:trtiçõi,:l acima., quando não servir mais para naveg:tr
a jnizo do c~p~tãn. do Pm-to ou a requerimento db pro;n·!etario, ou for vendida a individuo que resida em ouL!·a cireumscrjpriãO, na qu[l.! dever~~. !_:Cr novamente arrolada •.
Paragrapho uni co. Serão cancellados os arrolamentos das
embarcações que 11ão tiverem renovado as licença~. durhnte
2 annos. !)ara continua~· a empregar-se no serviço a que ~-e
destinou.
Art. 467. As fransfE\rencia3 de propriedade. alteuH:ões
qnc não alt~rcm ~cus caracteri:;ticos e de novo destino. dG~
fro da mesma c~rcumscripção, serão averbadas no verso do
li I ulo (I e art'olumento e no seu registro no livro respcct.ivo.
Parag!'aph'l uni co . .A~ transff~rencias de propriedadiJ deverão ser requerid3s dentro do prazo de 30 dias, da data do
Ulnlo de aequisição, so~ pena de rn'ulta de 50$ a 1.00lf'. conforme os exercicios dec•rridos sem a renovação àa iiecnea
annna!.

Ad. -i68. Nenhuma modificação na embarcação 1wdcrá
fPila srru pnívia permissão da Capitania dada em pnf.ieão
d ii'i!..tida ao capíHio rlo Po!.'fo -ou s.eus delegados ou ag~~ntes:
.:\rL 469. A::.: •~mbaf'cações arroladas só poderão empr·epn r--~~~ no f'r.rviço a QlJt' se desUnarcm depois da a.~qn i;-:i,·ãrJ
d;t papelcfa ~~ chap:-1 de ]jcença annual.
·
~ J ". E~sa:" I ie(•nças e chapas _s('rão rcnovadaK annuaJ ..
nH:nl(' no m':'z dr~ mar~:), mediaute a apresentação da liccnç:.l
rlG <111110 anterior.
~ :!- ~' chapa recP.bida com u. licença dcvcr·~i se•· fix~tda
na I'JIIhal'Catfío «'lll Jogar visive1.
~::>r

0
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§ 3''. As h·ansff'rcncias dn Jll'Opriedadc. tambcm serão
a vol'badas uo verso da papeleta de licença e canhoto du respe-.
divo livro talão.
Art. 470. Nenhuma P-mbarcação poderá entrar ,.,m Sl'r:vico sem estar anolaLia. e devidamente licenciada, snh pona
do· 100$000 de mu!ta e apprehen.são até a legalização .de ~~us
doenmeutos. o que deveeá ser feito no prazo de 10 dw:;, fmdo o qual será considerada ~em pr<?prietario, .P_assando. a pertencer á Ca1)itania, vara see vend1~a em leJlao publico e, o
rn·oduct.n recolhido aos c•Jfrcs .pubhcos corno sem.lo da <.:avilania.
Al'f. li 1. 0:-; ll'iJmlaules das eml.arcações arroladas de~
ve1·ão Pslar.· munidos de suas matriculas, os {~apit.ft('S tambcm
devem ler o ntTolamenlo e lil'cnça da cmhal'ea1;ão, soiJ ]'t'llU
de GO* a 100* put· dot~mrwnf o que falt.ar.
Al'L. 472. As Capitanias e repartições della t.l1~peudenles
tlistrihu i t'ãu as embarca1~ões pelas estações, designando o Ioga e
onde devem estaeional' conforme as conveniencias do serviço
geral do pnrf o c do fl'afego em que se empregarem.
Art., 173. As cmlmi·ca,:õcs terão o seu numero de ordd:n
do arrolamcnf o e a !cUra do alphabeto Que designar a cstn~Ção. assignalados C''' ~nubf1s os bordos, sob pena de 20.1> a 60$
de mnlfa.
l)aragnt}dw 1111ieo. As embarcações arroladas Lcl'ão taml>CJll
o snu nome- Clll ambos os )Jordos da prôa o na pôpa.
Art. 471. A cmbarc<H.:áo arrolada só puúer~t mudar de
nome, pela mndança de pi'Opl'ietal'io. quando resida em cir·cumscripção diffcrl.'níc, :dtnl':v;ão em seus característicos ail>tcriores e q~mndo hon\!'r nome igual .no mesmo Estado.
Paragrapho uni co. 1'\ esses casos serão tirados novo arrolamento e licença annual. fazendo-se no verso do registro
do arrolamento antcl'ior n declaração que deu causa ao novo
arrolamento.
Art. 475. As embarca~.;ões e corpos fluctuantcs das repartiçôc~ f'cderaes, cstaduaes e municipaes serão arroladas mediante communicação esrriptn do chefe da reparticão a que
pertencerem, fazendo constar todos os dizeres exigidos para o
<jrrolamcnto. 'hem .assim qnal o capitão c tripulant~s a ·quem
,Yae ser confiada a embarcação.
§ 1° .. Os. chef·es das ditas repartições requisitarão o cancellamento do arrolamento quando as embarcações tenham
sido desmanchadas ou a'Iienadas de suas reparticões cedidas
on entregues a outrf'm. eml:ora para serem applicâdas' em serviços fcderacs, estaduaes ou nmnicipaes; sendo que nesses
dous ult imos ca~os t'm <JltC as embarcaç-ões on 'rorrws f:u-·
c~mnfes não rlrixarcm de pertencer ns repaeticões rf>feridas.
nao haverá r.anccll;lllll'nto do arrol:uncnto e sim a annot,~çâo
no verso do f if.ulo de registro do arrolamento, ficando o m·]'(mdatario, pesson ou emnpanhia .que se ineumbir dos trabaJlws, I:espon8avel p~ran.t~ _as Capitanias dos J)ortos, pelo fiel
cumprimento das thsposH.:oes desl D Hf•gulamento, como se a-.s
Tflfcridas embarcações ou ~orpos 111:in pet'fenccssPm [!Os GnyerJios federal, estadual ou muuieipal.
§ 2o. Não _pode1:ãu as referidas erubarcações s1;r.· avpli-u~uas. em serviços diffe~·entcs dos federaes, estaduaes e muuiCipaes. _pelos arreJ1datarws ou ·pessoas, que se incumbirem da
·execucao desses serviços. SDb 11ena de multa de 200$ a 500$000.

em
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§ 3°. 'I'aes emlJurcae,:.õe5 lerão uma IcUra .do alphabcto
para designar a n!partiçâo a que pertencerem.
~ .~" . .L·~~sa~ embareac,:õt•s estão sujcif a:; a ~WI'em I ri puladas
e ús vh;for·ias não periodiCas exigidas pelas Capitanias.
Art. 476. Os capitães on encarregados das manobras da3
~~rubarra~.:ões dn artigo anterior. ~espondem pela policia naval
ou iufracc.:ão do presPntc regulamento, emquanto essas cml:,aecacões estiverem desempenhando serviço publico por runccionarios e administraÇão . de qualquer I.liniste:a.'io, Govern•J

(':-::ladnal un Jntmicipal.
Art. 477. As jangadas não estão sujeitas a arrolamento.

licencas. chapas ou taxas.
Art. 4'78. Quando o proprietario da embarcacão esli ·1e1~
residindo fóra do Brasil. o arrola.'ll~nto se fará onde lho fôr
mais conveniente, desde que· ahi resida seu representante legalizado._
CAPITULO '\'III
DA TRIPULAÇÃO

Ar f. 470. Toda embarcação :lcverá ter a tripulacão com ...
po::;l.a de pessoal devidamente matriculado nas Capitan;as dos
Portos, de accôrdo com o i)resento regulamc!lto. tendo ·Cm
consideração a alinea C do art. 391.
Paragrapho uni co. Em casos urgentes. por falta absoluta
de tripulantes. exigidos pela lotação do navio, poderá ~ste ser
1lespadmdo, lH'Pel'dPJHlo autorização <.lo capitão dos portos loc~~l
P nu~Ite.iunada a 1rr·,~nça no rói de equipagem, com a obrigaçiio tlr• r•ngajar o tripulante no primeiro porlo de escala, ou
nndP pos;-;ivcl Jôt·.
Art. 480. A equipagem de ~cada embarcação será deter-

minada pelas Capitanias dos Porto~, ouvidos os armadores.
atlendendo-se ás necessidades do ·serviço de bordo. a tonelagem. a navegação a que se de.stinar e as acommodações para
as Yarias cathegorias de tripulantes.
Paragrapho uni co. As cmbarcaçõe~ que não estiverem em
serviço ou as que necessitarem coneertos deverão ter aperias o
1pessoal cstrictamente necessario á precisa vigilancia.
1\rt. 481. Os navios classificado~ na grande cabotagem.
1- classe. Iettras D-E, poderão ·se applicar em longo curso.
rendo sua tripularão igual á dos :navios classificados em longo curso, primeira classe. lettras ...;..__ 1B __,. C - precedendo licença da Capitania dos Portos e ~:ice-versa. tendo em ~'1r.
!'idr·raçiin o art. 38-i, alineas a e b.
Al't.. ·i82. O commnndo das embarcações morcanles brasileiras só poderá ser confiado a brasileiros de 21 annos de
irtadl' ou maiores. diplomados pelas Capitanias de Portos, Escola. Naval c da Marinha Mercante do P.ará. com capacidade
r.ivil para contractar validamente, segundo ·estabelecem as
leis em vigor o este regulamento ..senão que. aos officiae5 da
Marinha de Gtwrra da activa, na reserva ou rr.formarlos. o
com mando só lhes poderá ser dado do posto de 1o tenente
n{é o de capitão de mar e guerra.
Art. 4B3. - Os officiaes de naEtica da marinha mercante
são classificados em capitão de longo curso, 1capitão de cabofagcm, primeiro piloto, segundo piloto, piloto lfluvial. mesh:,e
de pcr!'tt'lla cabolag('m, praticas, patrão de pesca e al'rnes.
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Arl. .H~,i. Scrito tapitães de longú curso os ca.piL.ies do
cabolngem flUe. tendo mais de dons annos de embarque nes~a
dassP., · eoruprovado:-; e••llt t'·~"l'l iu•1eR dos J'tJe~ do equipag't'llt,
passado~

pPlas

Capilani<.~:;. ·~os

Pot·!o:o;.

for·t·t~l npp~nvudn~

t'JII

. exame::-; ff'if.of:; para ucquJsH~a.o do tlrplullla de eaJHtao dt• lun;.!u

cut'80, 11a t'ôrma da lPgi!'lacão t•tH vigor.
Al't. 185. :5crãu <·apifiiP:o; de eahof.agcm os pl'inwi1·os piJrjttJ~ qu ..·. rnaJOrt!:; d•' !! t an-::M. for·~rn 'brasileiros natos ou na-

turalizadO!-_:. tenham pelo m~nos dot!'5 annos de embarque como
primeiros pilotos. comprov:tdos pcl~s certidões do róes rl-:!
~trttfpagem da marinha. mercante brusileira, e s~am apprCIV:lf!o~ em exame procedi de. nn fórmn da legislação em vi·gor.
Paragrapho uni co. O estrangeiro nacionalizado, diplomado com titulo do official do na.utica, que revalidar esse titulo,
r-::6 poderá exercer a fur:cção do capitão depois' ó'e ter embarcado em navios de cabotagem, como immcdiato, durante quatro á.nnos.
Art. 486. Serão primeiros pilotos os brasileiros mai;:>.res de 1.!) annos, diplomados em segundo piloto, com dOU:';
annos de embarque nessa:. classe, comprovaó'os em certidões de
rôes do equipagem passadas pelas Capit.anins dos Portos. qnc
forem approvados em ex::.mcs pura acquisioão rlo titulo de
IH'imeiro piloto.
Art. 187. Serão segundos pilotos os brasileiros maior·cs
-de 1;7 annos que, com matricula de praticantes de piloto nu
t·om titulo dr piloto l'luvial. .tenham dous annos de ·~niiJar·qu"
cómprovados por certidão de róes de equipagem, pa~f:ada
p@laA ·CapHanias dos Portos, e approvacão ~m exame para
acquisiçüo do titulo de ~egundo piloto.
Art. 188. E' praticante de pilot.o o bra·sileiro maior d~
15 annos. que como tal se matricular na Capitania ·à'o Porto,
depois de approvado em exame de portuguez~ pratica das
operaçõc~ fnndamentaes sobro r:umeros inteiros, fracções ordi®rias e decimaes, systema metrico e morphologia geomet..rica, peln commissão designada pelo capitão dos portos. desde qur- não possa provar com ó'ocument.os ter sido approvado
nessas materins por estabelecimento de instruccão secundnt·in. l'('Cl)'liH"eido fip utilidnd1• pplo GOVf'l'no Ft>dPI'al; JH'o\·ando
ainda ff.•t· ~ido vaceinado. •• easo sP.ia julgado Plll inspp•·rão dP
saude aptc para a profissão marítima, inclusive em •.:-xarnr·
ofo-visual.
Art.. 1S!J. Ter(t o titulo de mestre de pequena cubo ta ..
o;.e.m o lli'asiJ(),iro maior de 21 annos qne tenha embarcado
eom matricula de marinheiro ou contrR-mest.rc cnrar:!c tr·.-~s
annos, comprovados pelas certidões t·e róes de cC]uipagem
flrt9~ados pelas Capitanias dos Portos,
que prove em cxam.,
nas Capif~mias. ter conheciment.o da zona qne l.ive1' de nav~~
~·u· (~ :-wia approyado na ...; IIHlfPt·ias qne ~fio indi:-:IH'tl~il\('i-; :í
aeqnisic.ãn do diploma de mestre de pequena cabotagem.
Paragl'ap!tt~

unic·n.

I)

lilt!ln

1111 diploma acillta. d:í di-

reito a navegar por cinco Est~dos (art. 384, alinea C). de;;rte
111w nn vf:'rso do primeiro titulo seja annotado por cada uma
das rmf.ra::. quatro ~capitanias, ter conhecimento o mestre de
vcqu ena cabotagem da navega cão de sua circumscripção.
,
Al'l,. y:w. q titulo de pal.l'ão de pesea, ser{t (•.om·.ediu•:
ao brasileirO maior de 21 annos que prove esfar matriculado
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nas Capitanias dos Portos, como pescador, .ha mais de 5 an..
nos, e seja appro~ado em exame r.'ns mat.er.t~s _que sil'? oxigf,:
das pelas Capitamas dos Portos para aeqms1çao do I1Lnlo do
pa1l'ão de .pesca.
.
Art. ,}91. O titulo de arraes será conce(,;ido ao IJra~ileiro
maior de J 9 a unos que, mat.ricml_ado n~ _Capitania loeal,_ ~eJa
approvado em exame nas matenas ox1g1das para aequiSIÇao
do rPfw·ido titulo.
~
"' l't. lü2. O t.itnlo de pratico scr:i concedido ao hrasiléiro
maior d,. ~1 annos. qnc seja rnatriculado nas Capitar.•ias, .poi'
mais dP quatro annos f' qnc sPja approvado Pm ·~xame .c.'a~
mall•ria~ exigidas prlas Capitanias do:-; Podo~. para :w.qni~~i ...
r:ã0 do ti lu lo ele pratico.
Art. .'J-93. O titulo de pilo Io flu\'ial ser:í. conct~dido ao
brasileiro maioe de 21 annos que, sendo matriculado na~~ Capitanias dos Estados que tiverem rios r:avcgaveis, tenha na ....
vegaúo r1n embarcaçõeg classificadas na quarta classe, lettras
A.-- H -· C - D - ·E -- H -- por dons amlOP, 110 mínimo.
n sido approvado nas matl'rias do eu J'.:;;;o da Est~ola da Mat·~-·
nlla ~lere ante do Pará.
Par<.1 grapho unico. O til.ulo aeima não dá. dirr~ilo a emhai'CHI' -r·u1no capitão, immrdiato on official na:;; f'tnlJareaet1~~
da:-: nul.r:-t~• rlnsses, salvo prcN.'ehenrlo as eonrl icões do a d .. Mn .
. \ri. !t94. Será primeiro machinist.a o hrasilch·o maioe
li~e 2l annos que, tendo dous annos de embarque eomprovudo~
r·om rerlirlão dos rôes de equi11agcm passada ]Wla:~ Capitanias dos Porlos. com o titulo dP ~egnndo. macllini~!::1, srja
aml~'oYndo em i'\xamr das mat.crias exig-idas p~la E:wo:a NaYa! ]Ht"a acqnisição do titulo de primeiro m:whini:;;;ta..
Paragrarll1o unil'o. O c:5ll'angl'iro nacionalizado. diplomado
cnn1 o titulo d1• maehinisla uantl. flUI' t·nvalidar ·~:;se Ululo na Escola NaYa}. só poderá Pxercrt· a func(;ão de primeir11
machinisla, rm navios de longo curso e grande cahot.agmn
flenois rl . ) tn1' embarcado como segnndo nessPs r:avios ou pl'inwirn nos de peqw'\na ca.botag·em, durante dons annos.
Arl. -105. Será segundo machinista o brasileiro maior d•~
'2'1 :un:n.;; quP, tendo mais dp -ci'ous annos de Pmharqne. eom u
l.i Lu lo dr' terceiro ma~hinista. comprovados por r.cd.idão •l~
r·ôt''-" dl' equipagmn pa·ssada pelas Oapit.ania~ ctos Portos, s~,ia
:wvrovndo em ·éxamês na Escola Naval da;::; mal Pl'ia:: )hlf'a
twqn is i cão do titulo de segundo maclhinista.
..
Al'l.. ·'t9G. Será ter~eiro mn:chinista. o hrasilcir·o maior tl~~
20 annos com mais ó!c dons anr:os dr Pmhat·qno tom lllal!·it~IJia de praticante dn machinist.a, eomprovados Ptn rr~rt.id;io
tln r·ües dn ·cqnipag·em passada pelas Ca:pil.anias n fôt· !1])JH'üvadn nm exames das materias rle programmas oeganizados
p~'la 'li~seola Naval l' por est.a julgarlas
as provas escript.1.s.
Esl.t~S Pxamcs serão prestados
nas Carlitanius o:Os Porlos dP
prinwi.ra dasse on ·Escola de 1Machinistas do· Estado do Pa:rii ..
snndo f{llf' ncssn ultimo caso não set'ão sujPitns n 1nlgamrmtu
da li~s•·nh Naval as provas esct'iptas.
·
A !'I. Hl'7. Para trr matrir.ula rln conl1'a-mr.sl.r·r~ ,; n.t'f~(':"-,
~n.~·io ~ .. ,., hl'n~ilr•_iro ~nn ior nc :.? I annn.<;;, tPl' sPrvidn t'Olll ma...
IJ'Il'tlla til•. Jltal'lllltt•n·o t'mharradu f'lll navio~ dn Jllai'inha
lllf'!'t'alll" 1111 t•ant f' I f'fiS anuo~ si não t.ivrr sorvidn na marinha.
d1' guí>~'r~t p11r' igu::~l b•mvo. rompt·o-xará ro~>l n Pr-tdC'rnet~ã

tOJ
matricula e . ter satisfeito em exame, na· Ca'pitania dos Portos, as exigencins para acqnisiç-ão da. matricula , de con'.ramestre.
Art. 10R. As PJnlwrrnc:õcs classificadas na priml!ira' elas~e Iettras A B - c c na segunda classe, Iettras A - n,
fle~em tnr l)ara rapit.ão 'n para inHnP,diato officiaes dn ?Wlll ica com cn rta do capitão de longo curso (podendo ser W1!11Pdiato, em uma viagem rrdonda, o capitão de ca:botagAm. <JlH!
tiver mais de um anno de embarque nesta classe), qumuln
não forem da Marinha fl,~ Gunm, do Corpo de O{{iciae·s ritt
Arrr.lada. da nctiva, na rrsf'rvri 011 rrfnrmados, t•om o pm:lo
mir.'imo do 1" t.encnle.
Art. 400. As cmbat'cações classificadas na primeira cla~:;:c
- Iettras D-E e na Sf')o!lllH1a !'las:;:e - lcttms C - D devem
ter para capitfío e para immcdiato officiaes de nautira com
carta no nlinimo. de enpifão de cabotagem quando nfin foecm
üfficlnes da Mar.inha de Gucna, do Corpo de Officiars da
Armadn, <.la netiva. na rC'serva ou reformados, com o po~tn
mínimo <lo pl'imciro tenente.
Art.. 500. As embarcações classificadas na primeira rlas~c
lfltfra F c 11:1 segunda class~ IcUra E devem ter para rnpil fio
officinl de nant ica, no rninimo, com carta de segundo piloto e
para irnmediato ('arla de patrão de pescai.
Art. 50 t. As crnbarcaçi;es cln:;;sificadas na primei r a c Ja:;:~c
lfltlraq O - H. ua segunda classe lct.tras F - G, r na tüJ'i'~eira
classe lcttras D - E - F dc,·cm ter para cnpitl'ío nm marítimo, no minimo ·com carta lic mestre de pequena cabotagem,
não sendo exigido immediato.
Art.. 50~. As r.mhnrcações classificadas na f.erceira rla::sc
Iet.tras A - B drvf'm ter para capitão, official de nautirn, no
minimo com carta de primeiro piloto e para immediafo com
a de segundo piloto. quando nrio forem of{iciocs da Marinha
de Gue1'rn., do Cor1w ri~ O{{iciae.~ da Armada, lia activa. na
t·cserva ou rcformndo!'i, cnm o posto mínimo de prinlcirolcnente.
Art. 503. As cmbnrcnções classificadas na terceira ela~!' e
lettra C rlen~m t~r para capitão um marifimo com c:1rla de
patrão de Jle:;;rn, não -.,endo exigido immediato.
Art. !>O L As cmbarcaç;Gcs classificadas im quarla cln~~e
lettras A - B devem ter para capitão c immediato official da
marinha nwrcantn. com carta do piloto fluviaL sendo nu nfín
pratico do rio nu la.~ô~ a navegar, quaudo não (orem offir.irw.~
da Marinha de Guerrrr, da activa, na reserva ou reformado>;,
(•om o rwsfo minimo de primeiro-tenente.
Art. 505. As Pmharrat;;·Õf's rlassificadas na quarta l'lasso
.l~tlras C - E - F - L - 1\I devem ter para capitão, marifJmo. com carla ~f' mestre de pequena cabotagem on prntieo
(Jo r10 nn lagôa a navegar, não sendo exigido immerJiato.
·
Art.. 50ô. As embarcações classificaflas na quarta clnsse
}p!frns D - G - I . - J - K devem ser dirigidas por brnsiII'Iros com cnrf.a flf' anaes ou Jl!'atico da zona a navegar, f'XCf'plnando-se as da lrftra n, c.omo nwnos de! 10 toneladas hrntaq qu~. por~n! lflr par·a pnlr·iin um mnritimo com m:.üricnl::t
(h• rnarmhe1ro,
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:Art. 507. 'A.s omharcacões classificadas na primeira class&
tettrns A - B - C deverão ter- além do capitão e do immediato: tres officiaes de náutica, dos qtfaes um pelo menos com
carta de primeiro piloto e os demais com carta de segundo
vilot.o, senno que as na lettra C, com menos de 5.000 toneladas brutas, terão dons officiaes primeiros ou segundos pilotos em logar de tres: q'Uando não (orem primeiros-tenentes
do C~rpo de O({iciaes da Armada, da "farinha de Guerra, da
activa, na reserva on reformados; um primeiro machinista,
11111 sng·undo machinisf.a c um terceir·o machinisl.a, todos com
cartas dessas · classes resP.'ectivamente, desde que não sejam
otficiae.'f de machinas da Marinha de Guerra, da activa, na
reserva ou reformados, com o posto minimo de primeirof.oncnte.
·
Art. 508. As embarcacões da segunda classe Iettras A B - C - D deverão ter além do capitão e do immediato.
dons nffieirH'S dr nanfica. srnrlo mn rrim enrla flp prinwir·npiloto.
Art.. 509. As embarcações de primeira classe lettras D E com ma\s de .1.000 toneladas brutas. além do capitão c ·
do imrnedialo. deverão ter tres officines de nautica com
carta de priml'iro piloto ou d0 segundo piloto, e dons rJfficiaes os tlc menos toneladas; um primeiro machinistn, um
segundo maehinista, c um terceiro machinista, todos com
cartas desta~ classe respectivamente. desde que nllo sejam.
of{iciaes de machinw; da Madnha de Gncn·a, da activa, na
reserva ou reformados. com o posto minimo de primeirotenente, podendo os cargos de segul).do c terceiro machinistas
ser desempenhados pelos segundos-tenentes e sub-officiaes
de machinas da Marinha de Guerra, das cspednlidades correspondentes ao serviço.
.
Art. 510. As ombarcaçõP-s de terceira classe. além do capitão P do inlnH'dialn, flr~vrrão ter para official 11m SPgnndo
piloto nu mestre do pequena cabotagem; um tprimciro ou segundo machinista e dons terceiros machinista~. todos com
cartas das respectivas classes on nas condições anteriores.
:\rL ;:; 11. As cmharea~..Õ('S de quarta classe ldlras Aalém do capitão e do immediato. devem ter dom; praticas diplomados das wnas que tiver de navegar, ou um pratico e
um mestre de pequena cabotagem: um primeiro ou segundo
machinista e um terceiro machinista. todos com as respectivas cartas. si não forem •o{{iciaes de machinas da Marinha
tle Gurrrn., do posto mínimo fie segunclo-tenenf.c. da actiYa,
na reserva oü reformado~. ou como nos casos anteriores.
Art.. 512. A lotação de todo o pessoal do serviço de mnchinas dos navios mercantes ser:í fixada pela Dir~ct.orin dr•
Portos e Costas, de nccôrrlo com os armadores, nttendcndo-~c
ao typo rlo naYio. seus meios àc propnlsão, geradores, rarr·cira Qne fizer e outros elementos que influem na cxrru~iin
do servi<;o. e tomanrlo-sc nor ba'3c a rlistribní~ão do pe<::<::nal
por trcs quartos de viagem. nas singradnras de mai:;; de 1'~
lwra s. e em dons quartos nas menores.
Art. 5! 3. Os navios movidos a motore~ especiacs terão
tlm regimcn (1G dnu~ quart.0!3 para viag.ens de menos de 7fl
horM.
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Art. 514. As embarcaçõc5 àe trafego no porto terão o
pessoal est.rictamente necessario, sob o criterio do art. 480.
Art. 515. Sempre que houver àJg~m tripulante a bordo
que tenha as hahilitações de enfermeiro, poderá ser dit:peusado o embarque d& um enfermeiro especial.
Paragrapho nnico. Por necessidade de servi co ou qm'..ndo
houver doentes a tratar, esse tripulante deverá ficar exclusivamente affeeto ao serviço de saude, si assim fôr necessario.
Art. 516. !\os navios cuja lotação ijÚ lenha um telegraphista, é permittido a um dos pilotos accumular essas
funccões, mediante accôrdo com os armadores, sendo nesl e
c::t~o dispensado o embarque de mais um telegl'aphista.
Art. 517. Nos navios de carga, aos immcdiatos e piiotos, será licito desempenharem, cumulativamente com as fun-·
cções nauticas, as do commissaeios ou sub-commissarios, mediantn aecôrdo rom O:' armadorf':.;:, ficando. nr~tc ca~n. di~[Wil
:~m.rio o Pmharfflll' d0 ~~mnm i~~ario e ~uh-eo111111 i~~ario.
Art. 518. As embarcações da segunda classe lettra A ll - C - D, terão, além do contra-m~stre, o numero de marinheiros e de rrioços necessarios á navegação. a juizo das Capitanias dos Portos, de commum accôrdo com os proprietario~
at·maàores ou capitães.
Art. 51 fr. As embarcações da primeira classe. Iettras A -B -- n. flpverão ter. no mininw. rlous lclegTaphiE-fa~: H:-i dt·~
terceira e quarta classes, lettra A. devem ter um; as da primeira classe. J.t~ttras C - E e as da terceira e quart& cla~se-;
Jr~tfra B. quando LiYerem mais de 40 tdpulantes. deYem ter Lltll
tclcgTaphista.
J'aragrapho unieo. Es:;a lolaçfw fieará, entretanto. snhord inada ao qtH! fôr dcterm i nado em regulamentos especiaes so'ht·P ~en·ico qHliotel,':!graphico. pelo Ministerio da Marinha e
.:\iini~tN·io da Viação .
.:\r~. 520. As embarcações d~ passageiros deverão ter o
T>cssoal de camara (taifeiros, cozinheiros. etc.) necessarin
para ser mantido a bordo o completo asseio o 0 indispensave!
conforto.
Art. 521 . A lotação ~oJo inspectores t:anitarios e enfermeiros ser:í regulada pelo critcrio do art. 480. attendirlas a-.
dispn>;if:fíP~ rlos regulamento~ pspeciaes .
.(\l't. f>i'2. A~ Pmharf~:lf~i}C.'l ria quarta classe. v~u.ra~ N-o
--P - Q ~ H -- S - ·r - U - V. e quncsquer outra~ nl'io
~:-;o~cifir.adas neste regulamento. terão.
para tripulantes o
P."~soal matriculado nneessario á s<Jgm'anr.a do emprego a quf'
~L~ dPst inam, n iuizo das Capifauiaç; dos Portos. de
accôrdo
ci.Jm o~ pmrridnrios .
.\rt.. G23. A trinnlRGão das embamacões da 1\Iarinha
1\tPt·í·anto rlevel'á usar u)tiforme. de aecôrdo com ü regula.
n;f•nto das companhias a qw' p.~:·tencerem. desde que este não
~.:t• ~~onfnnda com os adopfados
pelas corporac.~ões armadas.
n:1·. idn n Cnnifnnia d0 Po1'fo e npprovndo nrla fn~p.nrforia nc
h r· I 0::
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CAPITULO IX
0}, MA·rtUCUf.A DO J>ES~OAL DA M'Afli~JTA J\H\IH"::\NI'i?.

A J·t. 52 !a. A maf.t•irnla do pnssoal como inscripcão, inAtan ..
I':Hb ua~ CnJrihmia~ dt:> pnrfo<~ ~~ J'PP:ll'f it,•õr.~ d(·Jla ... dt·r•(:lldPntP~.
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dos individuos maiores de i6 annos, nacionaes e estrangeiros
que desejam se empregar nas e.rnbarcacoos mercantes. _na nesca. servir em embarcacões ou sua estiva, operarios de officinas
navaes, est<Ü'3iros e carreiras. é o documento obrigatoriq a taes
iudividuos para exercerem suas actividades profissionaes.
Paragrapho unieo. ~~ssas matriculas comprehcndem ire-:
cn!Pgorias. a saber:
a) nara os individuas aue empr.~guem suas actividades
profissionaes nas erúbarcações mercantes, officinas navaes.
Pstalnirn:-; 4' earrciras, nos servi.çus das f'mharl·a~-;ÕPH IH't'Lt·ll~·
cen Les ús repartições pnblicas federaes. estadua.~s e municipu,ps c dos civis que se empreguem na marinha de Guerra;
b) para o pessoal au~ se emprega na estiva. de carga das
emha r!~a~õt•s mercantes:
c) para os individuas uuo exercem a profissão de pescador.
Art. rí~5. Todos o,;: brasile!ros matriculado5 na::; capitanias ou r•~parLi<;ão dcllas dP]wndnlltf~ fit~ant HU.iPitos ao sm·teio mi! i tal', sómente nura o servil;o da l\la1·inha. de Guerra. na
fôt'ma e na <!pQca determinada pelo Governo. c por tal motivo,
ficam is.nnfos do qualquer outro srrvi(;o llli!Har ou milicia
f'~l.adunl e 11\unieiottl c lol'marão a rc~er·va
da !\farinha de
Guerra.
Paragnrpho nnir.o. O rnalriculado aue. dentro de sei~
llH'Zf'S 3JH.l:-' lf~r· sido f il'afla SI ra f'adPL'I1Pf a-matrirula, 11ã0 p:;;tiYf'l'
P:-:t~t·rt'IHin ou tiver r.xcreido o ramo de vida lJara que se matrieulon. ficarú sujeito a qualquer S.'~rvico militar •
.\r·L :í2(). :\matricula das Jdlt·as a f' h du arl. :í:!] st• t>l'ff~etlla 11a Capitania dn Porto ou r0paL'I.içãu dPlla dt>JW!HlPIItf',
ú vista ti.<: requf~l'iliH!n~o assignndo m~lo !H'OIH'io ou a :;cu rogo.
perante o capitão dns portos ou seus rcpres.:!nlautcs, e dua:;;
kste.nnm h as. d0vendo com: ta r na petição: o no11 ;e. filiacão, uaeiomdidaclc. idade, c:.dadn, r.r~sidcncia c ramo de vjda; o requerente ,iunLarú certidão ele idade ou documento legal que a
sunpra c, em sua falta, nodcrá ser acccita declaração d.~ idndn,
no:;o;;i.!.wada em lli'CSt:nçn do capitão dos portos, com dua::; testemunha:; pelo nrelt-ndente á mat.ricula. si fôr brasileiro ..~ att••sl.arlo de conduela, Di:1 SSado P·~lo delegado de policia da log·ae
dP lllllt'ad ia. dP prel'ercncia eadrt·neta dn itlf'ntifina•.:fín, nl.l •'sI a do íle Yaeciaaç;ão: esses documentos ficam archivatlos na
r.apilania ou n:p::tl'ticão della depcnclenLe, tneno.3 a cacbrnet.a.
d·~ 1dcnl i fi cação.
~ I". Aos llli'JJOL'es dn 21 armas, se exigieü tamht~m J1tW
t~St'l'ipl u r~ fit·ma rt•eonlwcida por notarin pu h! irn. a pPrrr{issfío
du;.; na"Q. lutor:rs on .iuizes competentes.
§ '.!". Pam .os t~slt·angeirns far-sc-lla mais a nxig·r.nda de
fkr lt•l·ariio do l'i):-:pedivo consul. servindo essa de liCJt1t~n. ..~ com
n rJr~':lsnportc. na falta de documento nropr_io, provará a idad.'!
f~ a identidade :da pnssoa.
~ :1". A Cnpilania não mafrit'ulad. sob qrtnltJIJt'l' fli'PIP:xlo.
indiYi:lno ..: nwnor·r·~ rto 1G annos.

~'I". Pam as llll1f1·imilas da lf'll1·a (', (ltlP ;.;1·, pc~tl~>riin Sf'J·
~~:tda..; :1 !ll':l..::iJ1·ir·o:-:. não ~ceú exigida a prlkfío escripla e :;iT'!l
Jlí•dido Y1•1hal. ílr•YPJHlo o nretendPút.·~ ::nwPsentat· o~ dernai~
drtl'll!nf'nl n..:: un rn Jta de docunwnfo cnmprobatorio de idarlf~.
:t P:1JW]Pf R on t•::trl i'io t'nrnPf'idn prla
H."part.ição de San·Jr>
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PubÍica Federal aos que se vaccmam poderá ~ubstituil-o,
sendo que, para os. cstrangeiFo_s nacionalizados brasileiros se
exigirá, além das disposicõ~s do artigo e paragraphos anteriores, mais a apresentação... em origi_nai. do titulo ou carta de
nacionalizacão.
§ 5". As matriculas do paragrapho anterior, são gratuitag
e dispensadas do pagamento de taxas. não podendo o possuidor
dellas fazer uso para outro ramo de vida. sem rl.9Ila constar a
t.rnnsfcrl:'l]c_ia. sob ncna de multa de 30$ e baixa da matrieuln.
Art. 527. A mafricnla deverá conter: nome. filiar.ão. 'IH\cionalidadt-.. natm·aliznci"io. idade. residencia. ramo df1 vida.
Rignacs earactcrist.icos c particulares, podendo mais l't~l_'
adoplada. aualquer nrova de identidade. quando o Governo
.ftilgnr conveniente n a assi!!natura do matriculado.
~ 1°. Depois de feito o lançamento de taes declarações ('111
liYro especial de registro, distribuído segundo a orrlf'm alpha·
beUca do nome dos matriculados. se entregará uma cadern~ta
matricnla, conform_e o morJelo ap-provado e que servirá para o
individuo exercer a sua nrofissão. temlo toda!'; ns sna~ folha~
rnhri<'ada-; -pelo raJlifiío dos porto:=; on flUPill Plln dotrrminrn·.
~ :.?". Na eadernda-mntricnla se farfío as aunolaç.õns da
àat.a e Jogar do embarque e ·desembarque, qnando se tratar de
<:>mharcações,
admi~são, drmissão nos onf.ros rasos, crmsa.
dPst.e, comportamento, cnpacidarle {) nome da emhareação
e nomo da offícina naYal estn.iciro on carreira, mmwro e
classe, porto de r<'gistro P systcma de propulsão. Essas annotaçljcs, com Pxrepeão •1 rts de cond~1cta e hahilit.açãn. que serão Ianç.adas ·pelos rapitfíPs dos Portos nH'rlianlc
enmmunicação cseripta fl!'lõs capitães ou directorcs de officinas, etc.,
(art. 531), serão lan~ados pelo capitão da embarcação ou di.
rector ria officina. e h~.. Qnalquer declaração rscripta na caderneta. dif!'•~rPntc daquellas annotações. qne se referir ao
mal.ricularlo. lançada 1wla autoridade naval chdo rle reparf.ição, está sujeita no pag-amento do sello em est.nmpilha pne
cntfmrlcr-so como ff'l'mo, Pxcepção feita do "yisto".
~ 3°. Nas cadernrtas ·dos capitães de Pmbarraçõcs as- an-·
notnçõrs que a f'llo rompPfe lançar, a. qne se refere o paragrapho anterior, serão lançadas pelos proprietarios on agentes das cmharca•~õcs. que farão as commlmieaçõrs rof••r•·nl (•s :'i
conducta e habilitnção por csrrij)to, :ís capitanias.
~ 4". Tamhem annotar-se-ha no liYro de matrirula o fJlF~
constar na •·adPrnPI a rl'frrrr1tc ús transff'r!'ncias do ramos r),~
vida, baixas do malr·icl11n. rcsl!ltado do inqurritos 011 processo
a que tin•r rPspondidu ou d0elar·aç-ões allndidas no § :!o, sem
pagamento de scllo.
§ ~". A' f'XI'Pp<;fío dos an:ws. rf'rnadnrt•s, estivadnr••s c
opcrar1n.~. quo •~orno tars ~ü podP~·ão rmprPgar-sr> para o que
~n malrir.ul~rnm, ns ~lema rs matl'lt'nlados v•ídPm s1~ cmprl:'gat'
na Han'g-aeao do tr·<1 r Pgo do por In 011 não. sPm tríl.nsreronri~t
de .ramo dn viela na mal L"Ít:ula, s0.ndo ('ssa Pxir::,r·ru·ia ohr·iga1o r r a par a aqucllPs.
§_ti·'. Aos I?escndorrs spr·á pcrmittidn f'mprcg:H'-Sf' na Jtavegaçao do trafego do porto ou não, desde que t~onstc em sna
cndern~la á trp_nsferenPia de 1'n,mo de virln, fJ11C p•írle !!~_·r po:~
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tempo determinado, pagando crri estampilha a taxa prevista

na ultima parte do § 2° deste arUg.o; essa transferencia será
para estivador, moço, remador ou marinheiro, conforme sua
aptidão, c, findo o tempo da transferencia, continuará a
exercer a profissão de pescador.
~ í". As ox-pra~;:.as da Armada de máo comportamento, srí
poderão rnatricular-se dous annos após a baixa, comprovando
com dôcmnento policial ter tido nesse tempo· bom proceder.
Art. 528. A baixa da matricula, implica cassar a cadel'neta dPfinHivamcnLB ou pro\risoriamente, só será realizada:
fo, NU vil'Lude de reqnPrimento dos matriculados e por
causa .in~l ificnda, e após o consentimento do eapil.ão do.:;
portos;
2°, por rondPrnnação passada em julgado;
.
3°, depois do dous annos sem que tenha o malriculado
levauo a sna eatlerneta para ser lançado o "vist0" ,(art. 1G8):
4°, no ea::.u prPvisto no § 5° do art. 5.?6 c art. 315, paragrapho uni co;
5", quando I i verem alteradas com emendas ou rasura :u
;:mnotnções de embarque ou admissão ou demi.ssão, desembarque, ltahilit.a~ão on eonducta na cadcrneta-matricnla, não
constando du deelaraçãu a causa pela autoridade compctcuto
a fazer esses lançatnentos (art. 591);
G0 , quando o matriculado usar cadernela que lhe não
prwtnnca. sendo f.rancarlas as duas matriculas o sujeito-; amho~
matriculados á multa de 200$ cada um (art. 59~);
7°, quando se verificar que qualquer individuo já malri- ·
culado em uma capitania, requereu e obteve nova matricul}l
em outra capitania, sem ter sido cumprido o que determina
a alinea 1a, ficará sujeito á multa de 100$, só podendo exercer
sua profissão seis meze::~ após o pagamento d~ multa, com
nova caderneta;
8°, quando !;e der o previsto no art. 268.
Paragrapho unico. Os matriculado~. que Uvi:'·roi11 suas cadernetas cassadas, só ·poderão exercer suas profissões, com
nova caderneta, depois de um anno, si apre~6ntarem documento de autoridade policial declr~rando tr:>rem hnm proce ..
dimrnto durante .essG tempo.
Art.. 529. As cadernetas-matriculas serão renovadas
qnnndo estiverem esgotadas, viciadas ou inutilizadas, quando •houverem sido perdidas, caso ~stc que deve ser justificado,
ou .ainda quando o dono muda!' seu domicilio para ontra
eircumscripcã0 c. neste ultimo caso,
dever.w requerer s11a
inscrip«;>ão :i capitania do seu novo domicilio.
Na nova cadernela-matricnla far-ge-ha declararão da capil.nnia quo 0xped in a cndrrnela-matricula ü.nl.crior ··e '5011 numot'o.

Paragrapho unico. A capitania elos portog que extrnhir
P.ssa nova cadernct.a-matricula enviará a primnira ~adernet.n :'L
capilania em que foi feila a matricula para que srja cscripf u-·
rndn 3 s~1~ baixa no respectivo livro.
·
Arl.. !)30. As cadernetas-matriculas serão visadas an:nnnlm"'nfr na t''pnr.a rn·efixada nosfe rf'glll::tmr.nto, art. 1~R.
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O "vi~ lo" será lançado nas folhas sob o titulo ".Obsm·vações", não pagando taxa, e no registro da matricula.
~ !!". Hü o propt·io malt·krtlarlo Jlndi.'I'Ú I'PCPIH't' a !'adnr·neln com o "visto".
Art. 531. Os atf.estados de cornportamRnt.o e habil ilação,
J)assados pelos capitães de embarcações e direc:tores de otfieinas, etc., serão annotados pela capitania na cadérnetamulricula com as designações seguintes: - Bom - H.egnlar· ~ e - Máo - para o comportamento e -- Bastante Pouea - o - Nenhuma - para a habilitação.
Parngrapho unieo. Esses attestados ficarão archivados c
c a. I a.logados alphabcticamcnte nas capitanias para servirem de
Vf't'ificacfío da eonrlnela f' habilifatão no 1·a~o df' ~•·r· dada ~n
gunda viu de caderneta-matricula e nella poder constar nu;:;
observações com as exigencias do § 2° do art. 527.
· Art. 532. Os commissarios e sub-commis'3;.!rios deverão
ser brasileiros c apresentar ás :npitanias propostas do capitão do propl'ietario de que vão :..;en·ir nes:;:a qualidade a bordo.
Art. 5::::1. O marinheiro não pr'•de :;:p1· rnatl irrllado c~Ol11'1
fal, f;CIU ter servido. durante um ;tnno eotnü !Il~H;o n bol'do d ~
~"lltharf~aeão Pfll viagl'm, c·omprovado tom a r·adf't'IH'I a-malt·ieula. provando. lambem, possuir a~ habilitaçõc~ necessarias,
mrdinnte exame or~anizado pela Directorh de Por·~os ~~ Co:'ilas, 011 attPstarlo idoneo dos commnndante.s.
~ l". A's f'X-)ll'af:a~ da c\rrnada são diSf)f'll:'~Uia~ a~ t•xi ..
gencias do art. 524, podrmdo tirn· eacfcrnct~ do mal'inhcin
ou foguista desde que tenham ~:.'rvido trr~s annos eom bord
comportamento, verificado pela radernc•l.u de fH a c~ a.
~ :2°. :\' f'X-Jll'a~:a /• disJH~n:;;;ada JWI ir:ão l'~t'l'ipla pat·a "''
matricular desde que aprnscnte sua cadcrnuta dn prar;a ao cavitão dos porlo:-;, a qual ficarú :.trchivada 11a capitania.
~ 3". O eslrangPit·n ]Wdc•rú spr· Jnatt·il'ttlacln enrno nHll'illhf'iro mcdiantf' alll:'stadn idnn('o d0 hav0r· ~Pt'\·ido a hm·dn
nPssa categoria duruntf' Ires annos, com born ~-.drnpol'lanlent.n.
p1·nvandil Pm Pxame fPil n na rapifan ia poss11 ir habil it:wii·>
11r·rP~~aria para drscmpenhat• o eargo.
·
·
Art. 534. Os foguistas devel'ão t.cr srt·vido rl11ranto Rri~
nwzrs. no minimn. Pm viagem. eomri rat•vnPÍI'ns, r·nmpt'ttVadns
r~mn a matricula, apresentando attcstado idoneo de capacidadl• on ~mbmettendo-sc a .exames.
Art. 535. Os artifices clev:~rão aprPsentar ai tr.stado de
ftt•opriP-tari.os de t>stalciros lcgalmPnl e licr•nriados e com a
firma rneonhecida poe tabclliãn desde qu~ não ienharn pürtmwido :i Armada.
P~ragrapho un if'o. Poderá srr matriculado o fn~ui·.:fa .estt·angen·o qne se mostrat· devidamente habilitado com at.tf'~
tado iflon~o ou rnf'dianfç rxanw, desde qu13 tenha srt·\·id11 pPio
lllf'IIO~ h·es :umos eom hom rornpot·tnmento.
,\rt. ;;:w. O prs.sonl da Marinha de Gtu•t·r·a. da artiva.,
r·l'fo)'HJatln nn rlrm issJnll[tJ'ÍO fr•r·ú a:;;; sf'gll i 111 f'S mal t·ir·rr las na
.\Jat•tnha 1\fcrcanle:
a) Os offici:ws dr ronn~s rJo C:nrpo de Ofl'i,·ia··.; da Ar~
mada ..~.de cap,Hão de longo curso:
0
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b) o~ uffieiacg. de machinas do n.w~mn eor.po ( Q. 1M.),
hem comu o.-; antigos officiaes maelwustas cont.radado:;, a
de primeit·o machinista.
c) Os sub-officiaes do Serviço Gm~aJ de 1\Iachina~ d9
qualtJLII~:· dus quadt·o:; de t•mtduel.ores t~:ostenLes 11a dala tlt~:;lt
regulamento. a de s.egundo machinista;
. .
.
d) Os sub-officia:~s que forem conducLore:;-maelu~u~t,as,
de qllalqut•r t'~poca, terão seuJlH'C a de seguudu-machmJ:;ta;
e) Os demais sub-officiaes, nomeado~ depois deste regulamento:
Conductores de caldeiras;
Comhtdores .r•ll•elricisfas;

Condtwtnres motoristas e
Arlifiet's de machinas, qtr.tl não lenham Ntl'fft de Rüg.mulo. terão sempre 1natricula de tcre~ü·o rnaehinista, podemlu.· ~~·ntt·etanto. tirar eada tlf• sPgunrln-tnaehinisla :-:1' apJH'OY<ttlos no I'XUtnn crJt't'r~spnndl·nl ''· que podm·ão pt·o~l at· dtJsrla
lfllt'. llajarn t'rltllplnlado ao IIW!lo:-: dous annos dt~ ntlthar·lfl!t~

ua l'las:-;••:

r
t'X-llH'l'allÍI'OS naval';:;, IJUP tlmhaltl dl•ixado a MarinlJa de Guel'l'a ou se hajarn reformado antes da ceeaeão do;-;
(~onrlttdnrrs, e qu~ não possuit·em carta de S·l'gunrlo-unwhinista. fl'l'ão malricnla de terceiro, podendo obter a cart.a de
seg·t111tlo mediante apprm·acão no exame correspomlenb~. qnc
JHHlPt·ão t·r~qucrer desde que provem ter tido pelo BH~tllls dt~ll':i
annos de embarque na cl·asse; ·
a) os mestres c cóntra-inestres, a de mestrrs de peqnena
cabotagem :
·
h) Os sal'gcnfos anxiliarcs de contra-mestre, a de eonl.raI

();-;

llH'sl r(l;
i) O..;; sarg(•tüm; nnxiliares-cspccialistas do S·.~t'Yit:•• ( 1t•ral
dn "at·lt i11as, a dn pral i cante de maehini~tas, e os eaho:-;, a tk

arLifices;
j)

o~

sat·gr:•n!os

auxiliat'cs-espccialisla~

mutol'islas, a de

motoristas.

~ J ". o pl'ssoal rd·,~rido nas alinPas e e f do IH'esl'ttln
arf,ign. l'mquanto não tirar a carla do segundo~madlinista.
dPYerá see Pmpregado. com plrma .. responsabilida1lc prnpria,
surncnlP nos srrvic:os inlleJ•cnt~ á especialidade do seu respectivo quadro da l\larinha de Guerra. podendo, entretanto. pratic-ar nas dt>mais fnncções do serviçó do machinas dos navios
mereanf?'S, sob a responsabilidade do prirneit·o-rnachinista ou
do segumlo.
~ "!". Os :-:ub-offieial'~ cOtniH'I'ltf'ttrlido~ na aliw~a c, poderão tirar a carta do primeü·o machiuista se forem approvados nos exames eotTcspondent,es, que poderão requerer
desde que provem tO]' pelo menos dous armos de cmlH.ll'que
mt elas~ e.
~ :l". Tanto pat·a os l'f'ft~il.ns dn ohiP111.:1io ~~~~ •~al'fa r~o11ta
p:11·a 1.1-:\ (h• troca, o tcnlpn de emhnr·qnc em navio do ;;u<'!T<.l.
ou t.'lll navio mcrcantf', é ignalmrlll ~" computavel.

~- í". Os J'l'fllii~J·inwltlos dn JWlll'ieula e l'XallJC'
tle\r'J';Io :-;,.,. :O:I'llll'l'r• Ht'Oili!Hlllltadu~ da eadr~t·11da

pam ral'la.
sub::;idial'i:t

do requerente.
~r:t.. 537. O :ndh:iduo que pr.t·der· a matricula só po(lf~t·:'t
adqun·11.· outra na captfania pw expediu a matricula perdida,
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pül' infermcdiu da Jnspedoria do Portos e Co~las e dPpois de
apl·escntar L"Cl'Lifieado de desembarque ua lllfi llta em1Jat'C3\:HO
f~nt que esteve embarcado ou officina, ck., que tiver servi<f,,,
cumpriwlu-se o disposto no paragrapho llftico cto arf,. 531.,
Art. 538. O arracs quo qnizcr cxercrr eumulaUvament.e
as funcções de motorista e vice-v~rsa. deverá prestar o exame
respectivo, apost.illando o secretario nq titulo de arracs o matriculas a nova aptipão, ~ujcitando-a á rubrica do capitão
dos portos.
Art. 539. As .s~gumlas vias dos f itulos só terão valor
quando trouxerem a rubrica do capitão dos portos e carimbo
da capitania expedidora do primeir·o titulo, pL'eccdcndo autoriza<:ão da Inspectul'ia de Portos e Costas.
Art. 510. As matriculas de praticantes de machinisla i1
de pralicos c motorista~. serão dadas aos hrasileiros maiores
do tn anHos que nt·ow•m com os atlestado::; dB .r~staiJelecimcntos
de instruccão, officiaes ou equiparados, terem sido approvados em exame das materias exigidàs por este regulamento f',
mu caso contrario, sujeilem-so a esse exame nas Capitanias.
do Portos. -Art. 541. As matriculas para moLorisla serão dadas aos
hrasileiro.s maiores de 18 annos que provem terem sido approvados nos exames a que foram submcttidos nas Capitani<t3
de Porlos.
Art. 542. ,\s matriculas da alínea a do art. 524 compreJwndr•nt as dPsigmu;ões Rcguinfcs: capitão de longo eurso, capitão de cabotagem. primeiro piloto, segundo piloto, piloto
fluvial, pratico, medico, machinista do primeira classe, machinista do segunda classe, machinisla de terceira classr, praticante do maehinistu, praticante de piloto. peatieantc de pratico, motorista, telegraphista, cornm·issario, s11b-commissario,
mestre do pequena cabotagem, patrão de pesca, contra-meRtre,
''serevente, ·~nfermeiro. arnfiel's (compretwndendo esta denornina,,;ão os electricistas, ralafates, carpinteiros, serralheiros,
caldeireiros, lornrirog r- tlrmais opemrios navar~s. barbeiro,
padeiro, mal'in heiro. moco. foguista. carvoeiro. remador. arJ'IH's e taifeiro (que comprehende
cozinheiro; ajudante do
cozinlta, errado o camareira) •.
A1-t. 543. As matric!Jolas da alincü ú do :.11.·t. ;\.~i serão
para os estivadores.
Art. 54 í. As matriculas da allnea c do at·t. 5'! í scl'iiO
para os patrões de pesca c pe~cadorrs profi~sionar•s.
Art. M5. As provas de aptidão llepeud,~ntes de oxam~~
serti.o adquiridas por intCJ'medio de petição para fl:x:-tme, afim
do s~rem juntas com as demais que independem rto exame, ás
constantes do art. 524, vara poder receber a matl'ieulu !JUC
vrct~nde.

'HTULO
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.\d. :-; íti. .\s pdiçõe~ ]mra ~~xa111r:5 JJ<t~ Cavif.auía~ do
Portos, além do sello em estampilha da vcLiçãu, ter<i mais
nma estampilha de 10$ no Jogar determinado ao despacho du.
capitão do porto, a lJual será por elle inutilizada.
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Arl. :.~7. Os eaJtdidalos a c~se..; exames. para ::t t'llcs son•nl sttbmcU.idos, devem instr11 i e sua~ J?Ct1~:õcs . com os dtJ;.

cumen lu:-; que comprovem ser brasileiros m::uorcs de I_,,
amw:-:, ufío terem defeito physico, não soffrcrcm dt~ 1nolest ~~
h1cu nl\ cl. terern a visão normal, serem vaecmados a menu,-,
de clm:o armo:-; da data da petição ..
.Art. 548. Para cada examinando sr, Javral'á termo ·em
livro proprio, escripto _pelo secret~r~o da capitan i~~ por olh~
nssignado e pelos exarmnaclores, SUJeito este termo a taxa em
estamuilhas, conforme a. lei de cobrança de s.cllo.
_
Art. 5·íD. Os examinandos que forem inhabilitados em
exames sú poderão repeti l-os depois de tres mezes.
Art. 550. O candidato a exame pagará a quantia de 5$ n
cada examinador que não fOr funccionario da capitania.
A::-t. 551. Do resultado dos exames será dado ao examinamlo certidão do termo de exame, mediante petição.
Paragrapho unico. A certidão está sujeita ao pagam eu lo
do rwllo em estampilhas.
Art. 552. A mesa examinadora terá, romo mrmbt·os permflwmtcs: o capitão· dos portos, seu ajudante e um funccionario civil federal; o outro membro será: um pratico, um mach~nisla ou motorista, um mestre do pequena cabotagem, um
arr:~cs ou palrão de pesca e, na falta deste, um pPscadot· matriculado de reconhecida competencia, conforme a cspeciali'dade do exame a ser procedido, sendo preferido, sempre que
houver no local, um especialista que sirva na capitania ou
perLmça aos quadros da Marinha de Guerra.
CAPl'l'ULO I
f'JtAtlCANTES DI<; 1\lACHINISTA, DE PRA'l'ICO E UB PlLO'l'O
E MOTOHIS'l'A

Art . GG3. Constarüo esses exames de:

leitura e cscripta em porluguez; pratica das operações
:fundamenfaes Eobre numeras inteiros, noções de fl'aer.:ões ordinarias c dccimacs, de systema metrico e de morphologia
geoructrica;
,
b) noções de machinas, cald_ciras e motores de explosão
empregados a bordo. Esta a !inca é 'Jómcnte para os praticantes de macltinistas, que deverão provar com documentos terem
bem servido UI~ anno como foguistas e outro como caldereiro,
ferreiro, torneiro, ajustador ou serralheiro, a bordo ou em
estaleiros, offícinaes ou fabricas. (Esses documentos deverão
ser passados pelos proprietarios dos estaleiros, officinas e
fabrieas, ou quando prestados a bordo, pelo capitão da em-lHu·ea~;ão, com as firmas reconhecidas por tabellião) ;
c) eonhenimento de rumos de agulha, noções de arte de
m:u·i~tlll'il'u. (Os Jll':tlieantes dn Jna'l'hinistas não esffio snjei!os
a)

a t•:-:;!a a!irwa):
. liJ conheCimento perfeito dos diversos motores, seu fuaccwnamento e _reparos. Esta alínea será exigida só mente aos
brasileiros ou estrangeiros que desejarem a matricula de moJorista.
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UAPlTULO li
PRA'l'!GO~,

PA'J'RÓES Jll.i; PF.HGA, ARHAES, MEt-;'I'lll~ DE PEQUENA l:ADO'l'A<.ml\1 ~ t;ON'I'HJ,.-MESTHE

1\l'l.. [,:J'l. Con~lnrão esses
u) leillll'a e c~eripla ent

exames de:
vortngunz, pratica das oper;,tc:iw::; fumtauwutues sul,re numeras inteiros;
b) conhecünento da art~~ ds marinheiro. uso do prumo;
r;") atracar c ue~alracar a cmiJarca{.:âO em t!llltl«IUer eircum:;llmcia o Ioga r;
d) maneira lle (lirigir unm Bmlmrcação a rumo de agulha
ou a vela, tendo em eonsideração o vento c cul'l'ente;
e) c!irecçüo tlas cot'l'cntcs na zona a navegar (e::; ta alínea
IIÜO SCI'Ü OXIgida para COlltl'a-lllestre);
. '
n ventos, correntes reinantes e suas c'pneas, JH't•c·aw.:ües
para. apt·ovcttar 011 c\"itat· seus cffeitos na zuna a navegar
(nao :;crü cxígu.lo vnra o contra-mestre);
y) pedl'a:; occulla::;, JJ;.tixios, eanaes, Jntna:-:, J•im;,
por!1J-;
ele atu·igo, marcos c pontas, modos de fazor a Imveg:lJ;ã<r da
wna a mtvegar (nflo será exigido para o co11tra-mestre):
lt.)

lllí':PS

e apitos

n~gularllentarcs

para as c•ndJfll'tac:õf•:-:,

11a Yegando ou para fias P modo de evitar abalroamento;
i) modo ele salvar pessoa ou objecto que caia n'agua;
j) regTas rtc naveg·ação em attenção ao balizamento (não
será ex.Jgido para eontea-mesfre);
/.:) ammTar: desamarrar, dar ou tomal' reboque a emba t·eat;.ües;
l) regras da volicia naval, deveres dos capitães de mn.lnll·caç.ôcs (não será exigido para contra-mestre);
1n) modo de estivar a carga nos porões da embarcaçuo (só
exigido para contra-mestre);
n) uso dos apparclhos de pesca (sô exigido para o patrão
ae pesca);
.
o) regras gcraes do Regulamento da Pesca (só exigido
pura os patrões de pesca) ;
p) épocas c logares mais piscosos c especios de peixe dus
mnas a poscar (sô exigido aos patrões de pesca);
Art. ·555. Ao candidato approvado em exame lhe será
dado o titulo, exceptuando o do art. 553 conforme o modelo,
sendo os claros preenchidos á tinta e á mão c não á machina
de escrever. assignado pelo secretario da capitnnia e o capitão
dos portos, devendo ter Lambem a assignatura do titulado
:;.!ta ixo dos seu~ signaes caractcristiros.
Parngrapho uni co. O titulo, depoi~ do sal L'fazer o pa ...
gamento do sello de verba nas reparti~\ÕüS de rf'l~das federaes,
chwerá ser apresent1do á capitania para :-;er r.~gistrado, sujeito ao pagamento em estampilha da taxa pela lei do colH'a!lça do sello, sem o que não poderá o seu possuidor exercer a profissão, e sob pena de multa.
CAPITULO UI
'l'Eitt:EIJW~

1\I.\CIIIN1f4'l'.\S

Art. 556. S~mcnte é permittido esse exame nas capt..
tanias de primeira classe ou na Escola da Marinha Mercante
uo Estado do Pará.
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Paragrapno . uni co.: 1\s provas esc~iptas ~os exames. realizados nas Capitanias dos Portos sera,o enviadas, por ~nter
medio da [)irectoria de Portos e Costas, á cougregaçao da
~seola .Naval, que as julgará em ultima instancia e expedirá o
titulo d1~ terceiro maehinista, cu.ia approvação fôr confirmada.
Art. 557. As ma terias para esse .exame constam do programma organizado pela congregação da Escola Naval, de ac..\
côrdo com o regulamento que baixou com o decreto n. 16.022,
de 25 de abril de 1923 e art. 36 da lei n. 4.632, de 6 de
j ane ir o de 1923, a saber:
PARTE TECHNI.OA

Noç.ões de caldei1..as:
1. Nomenclatura das caldeiras ..
2.; Classificação das caldeiras usadas na 1\larinha Mercante.~
3. Fuuccionamento e posição dos apparelhos auxiliares, complementares e accessorios da camara de combustãD .,
4. Idem dos da camara d'agua.
5. Idem dos da camara de vapor.
6. Preparar, manter, .abafar, encostar. e extinguir os fQ_gós.:
7 •. Preparar, encher e fechar as caldeiras.
,
8. Cuidados com o nivel de agua e com a pressão nos ê:liyersos regimens de marcha.
9. Limpeza e conservação das caldeiras erri repouso.,
1 O.: Limpeza e conservação dai caldeiras em funccionamentd.
11 .1 Manobra c funccionamento das bombas de alimentação
dependentes da machina motora e indepe-::tdentes ..
12. Filtros aquecedores de vapor e de agua de alimentaçãõ:
tanque de lixivia.
13. Accidentes, avarias e reparacões mais frequente8 •1
Noç.õeS de rnachina a vapor:
1. Nomenclatura das machinàs ·a vapor.
2. Preparar, aquecer e balancea~ as machirias.
3 .. Lubrificação interna e externa - Funccionam-ento dos ltibrificadores.
4. Aquecim.ento e pancadas nos bronzes e buchas 'das articulações, ajustagens •.
5. Engachetamentos e juntas, escolha do · material •.
6. Leitura dos manometros, contadores de rotações, te.Jegraphos e indicadores de marcha - Contagem de rotações pela ampulheta·~
7. Cuidados durante as manobras e funccionamento da·s ma:chinas ..
8. Limpeza e cuidados com os condensadores e suas auxiliá-·
res, quando em f1mccionamento e em repouso •.
ü. Cal ihragem c correcções praticas de funccionamenfo dà
machina.
1O. Conserva0ão e ctddados rom as peças de sbbl'esalentc~.

Nvfües llc motores á explosão e ti com.buslãti iiiter•na--:
1 • Nümencla.tura dos motores á explosão ..
2. Nome·nclutura dos motores á combustão interna.
Lei:> JtJ l'J:!5- Voi. 11

~14
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3 .. Vantagens, veril'icacões e coi·i·ec~ão dns valvuH1s e inollas.
'4. Ajuslageín mohtàgem e desmotitágetn.
.. . .
5.: Àpparclho~ áuxiíiares,_ cmhplem~ntares o accessot·ws ~os
n1olores a explosao; funccionamento e conse~vaçao.1
ô. ~\.vvaret.lios üHxiliares, coJ~lpl{~~ü~nl~yes ~!. aecessll,rws do:;
mo ores á combustão Iliterna; funcciOnllmento o eonse.rvacão..
. .
.
.7. Cuidados ao iniciar o dura:tte a marcha dos motores â
explosão e á combustão interna .• ·
.
s. Manejo dos apparelhos de inversão de man~.ha dos mut'orcs á explosão; funccionamenLo e cuidados.
!J. :Manejo dos apparclhos de inversão de marcha dos m~
Lon~s ú combustão interná; .i'uneclonamenlo e eu I··
dados.
.
10. ·Aeeidentes e avarias mais freducutes nos mutm·1~s á nxplosão e ú. combustão interna; reparos o eorrcccõe~ .:
1\'o{~Jes

de

elect1·icidade:

1. bistl'llmiç.ão st1HI1um·la Lias ihslallaçõc3 usadas na Mari2.
3.
'4 .1
. ·
5 ..
6.
7.

8.
9.
f O.

·11 .
.12.

nha J\lcrcantc.
.
lnstallação e utilidade· do amllCl't11eU·o.
tnstallal;ão e ü til idade do v o meti' o.. '
1'ypo de pilhas empregadas lláS instállàCõcs especiàes de
tlordo.
Associar pilhas; yanlá~tms das variàs associacões .,
l\lanójti dos acemrluladores.
.
.
Cuii±ados .nccessarios âó iilicla.r o fúncciouamcnlo dos dytlámos.
·CUid:üio~ nccossarios ao iniciar o fuhccionamento do3
lllOlore}s elcctricos.
Cuiuados indisponsaveis aos dynamos e motores e1ectricos
. durante o fuhcciomuuento.
Proeessos praticas empregados a bordo para" localiza~ão
dos defeitos na instállaÇão de borclo ~ Desvios do
eor·rentos o curto-circuito.
.
Conservação dos dyiiamos motores e installaç.ões de bordo•
Aceidcntes_, aYarias mais freqw~nf.es nas lllUChiuas c in:5lalla~.ões- Heparos e precauções.

'l'ITULO XII

J.jü~\~!!, ·ctirelíós

e deveres dos

tdpulante3

CAPI'l'ULO I
DOS DEVEnES

-ArL f168. A gcnlc da C(tttilHígem tem os deveres

~cgqintes:

i .., cumprir as leis do Bmsil c o )H'C:5ctllo regulamento;

.
2", obedecer sciu conll'adição ao cGpilão da embarcarão e
riemais ol'fici.acs nas suas l'cspcetivas qualichides e abster-se da
brigas, sob pena de poder ser despedido ou soffrer as penas
eorre1~eionaes estabelecidas neste regulamento·
• :-3", ir para bordo prompto para seguir viÚgem no tempo
aJustado;
·
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4", não sahjr ;]a emb.arca~ão, nem passar a noite fóra, sem
licença do capifão, ::;ob pena de perda de um dia de soldada, ou
despedida;
5", não l'dirar seus effcitos de bordo sem serem revistados
pelo capitão ou velo Heu üumediato, sob pena de multa de 3~$
pela C:apil.ania do Podo;
6", não carregar em qualquer lagar de sua embarcação.
ainda mesmo a pretexto de ser no seu camarote, mercadorias
por sua conta particular, sem consentimento por escripto do
dono da C'mbarcação ou dos afretadores, sob pena de pagamento do freie dol11mdo e infraccão da policia naval; mas, :;i ftk
mercadoria vrollibida, ficará sujeita á pena imposta para esses
casos;
7", auxiliar o t:apiLão em caso de ataque da cmharea(;ão ou
desastr·e soht·cvindo :i mesma ou á carga, ::;eja qual ftk a natureza do sinislru, sob pena de perda das ::;oldadas veneirlas;
8", finda a viagem, fundear e desapparelhar a embarcação,
oonduzil-a a surgidouro seguro e amarrai-a, se111pre que o capitão o exigir. sob pena de perda das soldadas vencidas;
9°, nfio sé au:-;enf.ar da embarcação ·depois que neHa estiver
embarcado, 80b pena de ser compellida com prisão ~o cumprimento do contracfo, a l'C}lÔl' O que SC· 1hes 'houver pago adiantado e a· servir um mez sem receber soldadas;
.
1 o, 1H'estar os depoimentos ueeessarios .para r:J.ti ficar,.ã.o
dos proeessos l ~~~! mnunhavejs e protestos formado·~ a bordo,
não rcechcndo pelos dias de demora as ~oldadas a que f inham
direito; faltando a este dever, não terá ac~ão para demandar
as solrladas vencidas;
11, nã,o seduzir tripulante a :::;c ausentar da cmharca~~ão,
nem impedir que embat·.quem com ameaças ou por força, sob
pena do pagamento de uma multa de 200$ a 500$, sendo aggravante si atubos pcrlenecl'em á equipagem de uma mesma embarcação;
12, prnstm·, tão depressa quanto possivcl, depois de sa
aehat· rm ferra, á autoridade do posto mais proximo, e si fôr
possível, poe intcrmeciio do respecl.ivo Consul; as informações
seguintes sobro a cmbat·cação sossobrada ou abandonada: nome o sNt signal distinetivo, portos de registro de procedencia e
do de destino; ttma dcscripÇão succinta da propria emb~rca
r.ão c ~eu aPimrelho; o úonto em que foi abandonaria e com
Lanf.a vrrcisão quanto possivcl; o tempo e as ·correntes encont.eadas a1Jf,es do abandono e no caso de haver o casco ficado
ahantfonado, qual a direcção provavcl em que deverá ter sido
q.rrastado e si se pretendeu ou não dar quaesqucr passos no
sentido de sal val-o;
1:3, antes de abandonar a embarcação independente de sua
vontad0 e sü nos casos pl'evistos em lei, e sempre que fôr possivcl. içar qualquer signal significativo ou uma esphera ou
qual(JUCl' ohjeet.o semelhante onde possa melhor 'ser visto, maH
onde taml:Jem não possa se confundir com algum signal regulamentar e, outrosirn. largar por mão as escoLa~ e adri«.;a~.; dv
todas as Yelas qt1e não estiverem ferradas.
Art. GGg. Cumrn·c ao capitão da embarcac;ão, especialmente:
1", inanter a disciplina intel'na de sua embarca«;:ão, tendo
sempre em mente que, embor·a cada official à bordo tenha de:vcrcs e~peeificados e algum f anto independente ent!:c elles, é
1
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o capilão o unico responsavcl pela inteira dircccfio de sua cml.Jarcac.;ão e pela conveniente c bôa execução de seus. d~veres
por parte dos tripulantes de Lodas as c!asscs e especialidades
so1J suas ordens;
~ 0 ,' tomar todas as precauções para maior sc~;urança de
sua embarcação. quer no mar, quer nos portos;
3i, cumprir e fazer cumprir o regulamento para evilar
aualroamento, e os de balisamento;
4°, manter escripturação regular @as soldadas ao pessoal
de bordo e da navegação, que effectuar, tendo para esse fim
dous livros distinctos encadernados, e rubricados pela Capitania dos Portos, denominados: "livro de soccmTos" c "diario
de navegação".
a) No "livro de soccorros", scr,á aberto assento ~ara cada
pessoa da tripulação com a declaração de seus vencimentos e
quaesquer onus a que se ache obrigada, e os adiantamentos que
receber por conta de suas soldadas; ·
b) No "diario de navegação", se assentarão diarbmente os
trabalhos que forem realizados a bordo, mencionando-se tambem toda a derrota da viagem, assim como as observações que
os eapitães e pilotos são obrigados a fazer no que roncerne á
atmllm magnetica, á posição do navio, sondagens e todas as
or.corrcncias interessantes á navegação, acontecimentos· extraordinarios que· occorrerem a bordo, com especialidade os temporaes e as asarias e damnos soffridos 11cla emharcaGão ou
pela carga, as deliberações que fElrem tomadas pelos officiacs
do 1_w.vio c os competentes protestos.
5°, não receber a bordo tripulante com cadernCtta-mah·icula rle outrem, e sem que de sua caderneta con3te a nota
de desembarque da ultima embarcação, devidamente autht:mt.ica para capitania, sob pena de 200$ de multa;
6°, fazer in1ventariar, antes da par.tida do porto, pelo immcdiaf.o c contramestre, as amarras. ancoras, velame e mastreação com decla:-acão do estado em que se acharem, inventario este que deverá ser por elles assignado c pdr si rubricado. fazendo annotar no diario de navegacão todas as
alterações que durante a viagem soffrer qualquer dos refe~idos artigos, devendo ser ellas assignadas pelos immediato
e capitão, além do' piloto de quarto em que se deram;
7°~ permanecer a bordo, desde
o momento em que começa a viagem atf~ a chegada da f'mbareaçãcí a surgidouro
.~eguro e bom porto e fumar os pilotos n praticos m~ces
.sarios em todos os lagares em {JUe os regulamPntos. o uso e
a prwlnncia o Pxigirmn. soh pena d~ J'P.spomlpr lJOl' ]Wt'dai".
n danl_!loS qw~ da f a !ta resultat'f'rn ( Cotligo Cummt•JT ia},

art.. 501);

R0 • não abandonar a embarcação, por maior perigo que

~ssa offP-r~ça .. fóra do caso de naufragio e incendio e quando
.ltii;;~J'-SP n~d!sp1~1lsavP1 o aiJandono. f~Jr\TH'og'aJ' a maiot· dili~~nem J>ORRIYel rm::-a

salvar todos os effcHos dn. embarcac com prcfcr.encia os papei:; e livros da embar('HCad, dinheiro ~ rncrP;adnrias, rle maior ryaJor, devendo, em
f~H.Iu o l':t;'in, ser· Cl uH1mo a sahir da rmhar·car:fto (Cod1go
~:ao_ c (~a1·gas

f '"'"'"''l'f~Jal, ar·l. óOH);
_ H", n~.o n11 era:.- n licrrol a

qnc m·a ohr'igado a seguir e
uuo J)l'abcar neto al:;um cxtraonlinario de que po'ssa provir
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damno :í embarcação ou :í. carga, sem ter precedido deli·hcração tomada r-m junta composta de todos o:.~ officiae~
da emha1·c~açfío r, na prN;ença dos intPressado~ da embar-·
cação ou na ''arga, ~i al•gnm ~P nehar (Codigo Commcrcinl,
nt'L. GOfl);
10. não erilrar em porto estranho ao de seu destino sinão
qnando alli f1ir lPvado 11or força maior, e, ne~te caso', sahir,
no primrit'n f0mpo opport.nno que offereeer, soh •pena de l"'f'spondt~P lH'ln'l Jlf'l'dUFl P damno.-; .que rla demora rP~ulf nrrm :í.
(•mbarrn.r,fin e á carga (Codigo' CommPrcial, art. 510);
11. lt>t' o mniot· enidncln 0111 que cada individuo a bordo
r.onheea n gpu logar e o seu dever em c·aso de ineendio ou
emergeneia imprevista de sah·ação, fazendo exe·:-cicios, 3em})rc qne fôr po·ssivel;
.
12, dar prudente resguardo a todas as pontas de terra,
ilhas, bancos e recifes e em geral a costa e a approximação
destas: fazer frequentes marcações de pontos ou marcas bem
definidas qne pmsam ser bem visíveis e co:n:venientes para
determinação da posição da embarcação que deverá ser feita
com euidarlo, de mo'do a não poder haver o menor engano;
fazer nso de prumo rr.]1elidamcnte, tendo sempre em 'Vista
quf' n ~e11 uRo não deve ser- J•eservado súmente para as occasiõe~ rm que houver flnvitla sobre a· posição da embarcação,
mas sim 1inra ~vcl'ifiear a posição suppo.sta, mesmo' quauda
haja razfio para suppm· ciue ella esteja bem determinada;
13. ter o maior cuidado para assegurar a boa ordem e a
sf'rvrntia da~ Pmbarcações mindas~ qur nãn rlf'vf'rão permanecer muito nos turcos, mas que deverão ir {i. agua sempre
qnP uma OJ>pol'tunidade S(~ offereccr;
1~. apresentar-se ao consul brasileiro, nàs primeiras 24
horas ui Pis, quando entrar em porto estrangeiro, e a depo-·
sitar f'm suas mãos a guia ou manifesto da Alfàndega, indo de
algum porto do Brasil, e o' rói da equipagem e declarar e fa~er annotar nelle, pelo mesmo consul, no acto de apresentaGão, toda e qualquer alteração que tenha occorrido no mar
na t:ipulação da embárcação, e, antes da sabida, as que o'ccorrerem duranle a estadia no me!'lmo porto, quando houver allf'racão·
:
·1.5,' apresentar o rói de equipagein original ás Capitanias
elo;;; Pcwlos, dPntro das 2í horas utr-is, depois qup íMr fundo ~
fôe düclat'ado em Jivre pratica, c fazer as mesmas dcelaraçõrR
ot>denadas no numero prccodPnle, sob pena rlr sPr multado
f'In 100* por cafla individuo que aprf'sentar de menos, si não
apresentar to.dos os que foram matriculados, ou não fizer con:;tar rlevidamente a razão da falta, p.:.-escrevendo', passados oito
dias depois do referido tempo, qualquer acção de proseguimento qne possa ter logar contra elle por falta pelo mesmo
commetlida no rói durante a viagQm, sendo responsavel por
todas as perdas c damnos que por culpa sua. omissão ou iml1e.i.'icia s~brevierPm á carga. 011 mnsmo á embarcação (Codigo
nommrrcwl. nrts. ·5 tl c 512; vide art. 575 desse regula-·
nwnt.o);
10. velar pela guarda, bo'm acondicionamento a conserva•:i'ic; da carga e rle quaesquer effeitos que receber a bordo de
rpw é enn~iderado verdadeiro depositaria e pela sua p·:-o~pta
entMt... ga :i vista do conhecimento principiando a correr a sua
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respon$abilidade desde o mómentd em que a receba e findando no. ac to da entrega no logar que se houver convencionado

ou que estiver em uso no po;rto do descarga, mediante reciho;
· 17, não· pôr carga alguma no con véz ou em logare8 nao
permiftidos pelo prt•sente rcgtflamento, sem autorização da.
Capitania doEI Portos 13 sem ordem ou consenti~ento por escripto dos carregadores, sob pena de multa de 800$ a 1 rOOO$
no p~imeiro' caso a no segundo de responder pessoalmente
por todo o prejuízo que dahi resultar (Codigo Commercial,
art.. 52:1) ;
. ·
tM, não lastrar mal a embarcação nem receber carga superior á de seu registro, sob pena de multa de 500$ a 1 :000$,
além de out:-as. penas· em que possa Jncorrt:r;
19, nãO' collocar carga no convéz das embarcações de passageiros, quando permiNido, de modo a prejudicar a franca
circula cão .e bem estar dos mesmos, sob pena de 500$ a 1 :O OOiS
de multfl e ser obrigado a retiral-a;
20, não receber ca:-ga de terceiro sem consentimento por
escripto do at'retado'r, quando a embarcação e3tiver fretada
por inteiro (Codigo Commercial, art. 522);
·
21, não fazer commercío algum l'or sua conta particula:-,
si não houv.er convenção em contrario, quando ·navegar e-m
parceria a lucro commum sobre a carga, sob pena de correrem por elle todo's os riscos e perdas e de pertencerem aos
demnts parceiros os lucros que houver (Codigo Commercinl,
art. 254);
22, não fazer com os carregadores ajustes publicas ou
secretos que revertam em beneficio particular, debaixo de
qualquer titulo ou pretexto que seja, sob pena ele correr por
conta delle e dos carregadores todó o risco que acontecer e de
pertencer ao dono da embarcação todo o lucro que houvet~
.(f.;octigo Uommercial, art. 525);
2:1, resistir por todos os meios que ditar a sua prudencia a toda e qualquer violencia que possa intentar-se contra
a embarcação, seus pertences e cargas, e, si fôr obrigado a
1'azer entrega de tufto ou de parte, munir-se com os competen!.es proteMos e .i~lstifica<,:ões no mesmo ,porto ou no pri.:.
meu·o onde chegar (f.;odigo Commercial, art. 526);
21, ratificar com o seu juramento, dentro de 24 horas
ut~is depois da entrada, perante a autoridade competente do
Primeiro porto onde chegar e tendo presente o diario de na.;.
v~gacão, todos os processos testemunhaveis e protestos formados a bordo, tendentes a comprovar sinistros, avarias ou
qualquer perda ou arribada (Codigo Commercial arts. 505
e 74~);
'
'2G, s.olicifar do ,juiz compef.entc, r, onrlc o não hmiVPI',
d~ autoridade local a quem competir, que nomeie deposital'JO para receber os generos e pagar os fretes devidos por
con~a dn quf'm pPr_:fPncr•J', ·quando por auseucia do consignatarJO ou J?Or se nao apresentar o portador do conhecim~nto
á ordem, Ignorar a Q'Iem deva competentemente fa~er a entrPga (Godigo Gommercial, art. 528);
2G, não_ deixat·, sendo contractado para uma viagem certa
de a coneltJU' sem causa justificada (Codigo Commercial a"tigo f;:l2):
' •
27, proceder ,ao inventario dos bens que llei:xar• algum
IJ&lSS:\gP.trn 01\ l~dtvfªU~ ~:1 triPU!Rttio UtiA ~ft:IIP.cor• ~ pofti'!
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a assistencia dos officiaes da embarcação e de duas tes ...
temunllas que serão de preferencia passageiros, pondo tudo
em bôa arrecadação e lllgo que chegar ao porto de sabida fazer entregar
inventario e bens ás autoridades competentes,
isto é, ao curador de ausentes ou qu~m as Sl!as vezes fiz~r.
e, no estrangeiro, ao consul do Brasil (Cod1go Commerctal
art. 5::14)•
28, lancar o termo de obito do passageiro ou indiyiduo
da tripulação fallecido a bordo, dentro das 24 horas segumtes,
e em presenca de duas· testemunhas, termo esse que deverá
ser enviado por duas cópias authenticas á autoridade competente no primeiro porto onde chegar;
'
29, lançar o termo de nascimento de que ·fôr dado á luz.
a bordo dentro das 24 horas seguintes, em presenca do pae si
estiver a bordo e de duas testemunhas, termo que deverá ser
enviaao por duas cópias authenticas á autoridade competente
no primeiro porto onde chegar a embarcação;
30, receber em tempo marcado e fazer immediata entrega das malas do Uorreio;
.
:J·I, ]H'Psfar conta de sua gestão ao dono da cmharcaçfí.n.
entregando o saldo, livros e mais objectos do archivo ( Codigo,
Uornmercial, a.rt. 535) ;
32, promover os termos de regulacão e repartição da:
11 varia grossa, devendo exigir antes de abrir as escotilhas da
embarcação que os consignatarios da carga prestem fiança
ao pagamento ela avaria grossa, na parte de sua contribui<;fw.
ele rateio (Codigo Commercial, arts. 783, 784 e 785);
33, permanecer ,junto de outra embarcação em todos os
casos de abalroamento entre duas embarcações até assegurarse de que ·ella não carec~ mais de soccorros a prestar-lhe, bem
como ao seu capitão, equipagem e passageiros,· si houver, todo
o auxjlio possível e necessario para salval-os de qualquer perigo proveniente do mesmo abalroamento sempre que isso fôe
possível e praticavel sem risco sério para sua propria em-barcação, equipagem e passageiros, si houver;
34, dar, á autoridade do primeiro porto onde em seguid~
entrar, informaçüo de qualquer baixio, recife ou qualquer
outro estorvo, tal como qualquer massa de gelo fluct.uanto
que houver descoberto, fazendo acompánhar a noticia d~
cornplcl.a dcscripção do estorvo e de todas as indicações qrm
possam ajmlar a determinar a sua posição, como por exemplo: o tempo decorrido desde a ultima observação as tronomira' dr r.nn fian1;a r de m:p·clm rlc ehronnmf'f rn. Si o
p.;;torvn ·rnnsisl i e Pll1 algnrn haixio nn parcrl, dPVPl1:'t: sr·r d:Hia. a
pi'Ofundidade nccusada sobre elle pela sonda. Quando a terra
se nc har á vista, a posição de baixio ou parcel deverá sN·
egualmcnt.e determinada por meio de marcação de objecl.os
flxos e visíveis, cumprindo ainda em tal caso fazer menção
dos rtnsvios da agullla empregada e de como e quando esses
desvios foram calculados. Tambem será do rigor observae
angulos entre os referidos objectos fixos e completar a infot'IIH\çfio com um esboço da costa e a posição do observador;
3G, informar á CnJ)itania dos Portos, de qualquer alternc:ão no funccionamento dos pharóes, boias e balisas, fazendo de f ndo mem·ão no diario de navcgar·ão·
~H}, annotar ·na cndernota-matricnla "o ~rhbarque e dc~ern
barqrw do tripulante e dar os bilhetes de desembarque com
t1 att\'stnriiJ rl~
~qrnnort.Am~nto ·~ babilitncllo profietion.t\l~

o
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37, te~ a bordo, sob pena de 500$ a 1:000$ de multa e
de detenção da embarcaçü.o até apresentação dos mesmos, os
documentos seguintes, além de chronqmetros e _sextante;
a) titulo de rcgistró;
b) rói de equtpagem;
c) a licença annuàl da Capitania para a embarcação;
d) o passaporte- da Alfandega;
e) os manifestos da Alfandega;
t>. o regulamento das Capitanias;·
g) o Uodigo Commercial;
h) Codigo do Signaes e o respectivo regimento (Uodigo
Commercial, art. 466) ;
i) as cadernetas-matriculas do t,orla tripulação;
j) cartas ·nauticas;
k) livros para registro de regulamento de agulhas e chronometro.
Paragrapho unico. Além dos livros constantes do numero
'4, as embarcações não a vela deverão ter mais o diario do
matriculas, em que o machinista de quarto consignar~í todas as
occurrencias que se derem na machina durante as horas dP.
serviço, quer 1em viagem, quer no porto, e o capitão da. embarcação lançará o visto com sua rubrica para comprov:ir ter
conhecimento dn~ condiçõc~ das raldl'iras, machinns, ntr.. ; livro
esse que deverá srr Humrr:Hlo o J'llbriendo pel.a Capitania dos
[po:r_:tos.

CAPITULO Il
AJ US'fE DF. SOLDAD_\S

Art. 560. As condições do ajuste entre o capitão da embarcação e a gente da equipagem, na falta de outro titulo do
contracto, provªm-se pelo J'ól de equipagem, subentendendose, sempre comprehendido no ajuste o sustento da equipagem .
.Não constando do ról de equipagem nem por outro escripto
do contr,acto o tempo determinado do ajuste, entende-se sem.pre que foi por viagem redonda ou de ida e volta ao logar em
que se effectuou o ró\ de equipagem (Codigo Comniercial, ar-tigo 54,3).
§ 1°, Os ajustes entre o capitão da embarrnção r• a gf'nfn
oa equipagem provam-se aluda pelo livro de soccorros, on
por escriptur.a publica ou particular (Codigo Commercia1,
art. 503) ..
§ 2°. O ajusto por moz apenas significa fJlH' a ~oldada ~f'l':í
paga mensalmente por mez vencido, contado da data do embarque até a data do desemb.arque, não sendo, portanto, permittido ao tripulante deixar o S3rviço findo o mez vencido, embora
tenha terminafio a viag.em.
Art. 561. Achando-se o livro de soccorros da embarcação
r.onforme o rói dP NJUipag·f'lll c escripturado com regnlal'idade, faJ'á infPira f(\ pat·a a solução df' qualquPt' duvida qun
possa suscitar-se sobre as condii}Ões do contracto das soldadas; quanto ás quantias entregues, por conta, prevalecerá o
confronto dos recibos passadM pp](Js fripnlanfP~. cnm os n:-;scntos lançados nesse livro.
·
Art. 5:6.:?. As viagens siio consideradas t11rmin.adas depois
da descarga no port,o inicia! (lo r6l da eq'!lipn~em 011 qnando
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houver alteração elo porto de ãestino, ·depois da desearga em
porto jntermedia!·io do de inicio c ajuste .para o qual fôr,Sl. des-

vachado.
Art.

!)f)::l. ~iio

_

.

.

ransa flc for·t~a mauw pal'a romp1mt>nto de

via:;rrnt:
o) declai·at~n dP gnl'rra ou int.erdiet.o flc cor~mercio enfre o porl.n ~ln sahitla r n porto fie deshno d.a Ymgem;
IJ) tlfll'l:tr:trfío tlP hloqunio do porto ou pegf.p tlerl:li'ada 1wllr
CXÍ'1f.f']1tP;
,.) p1·oh ihieãn flp rHhni-.são, no Hlf':'.mn p«wl,o. dtH gPlll'ro ..; eaerrgado~ na Prnharcação;
d) ·dr·I.Pn1:,fío nn I'Hlhargo da ~~mbar·pa~ãn, no Ntsn ílp se niío
admiftir fian..:.a. ou não Rf'l' pnssivel dal-a, C}llP f'Xí!Pda ao
tempo dn noventa dias;
c) innavrgabHidaclr da embarcação, acontecida por sinisll·o, devendo a prova do sinistro que a produziu fazel'-sn
no logae onrle aeontecf'r ou no mais vizinho (oCodigo t:ommercinl, ,::1rl • 548) •
ArL !:>~'L A ~;ente da rquipngrm p(,dl" RC'r n.ju;;fr.Hla:
a) por viagPm;
lJ) pam div.eJ·sn~ ving<'n~;
1
(') por vi.ng·f·m J'N1omln nn flf' irl:l " volta flO portn dr Bahida;'
fi) pm· pt·azo rlPt.Prrninado;
,<: JHll' Jl.al'fl'f! uu lfJUinhõeR no frele;

f) por rnrz.

A d. !)(i{). Quando eonli'Ucl.ados, por viagPm rrdomla. on
·para div~rsas viagens· ou por tempo imlelerminat.lo, as soldarias podet n ~f' r pagas por tncz.
CA'PITULO IH
DIREITOS

Art.. !lôô. A gPnt.r. <ia equipagem tem di r<' Ho:
·1". Ao nhono rla soldada dr. um mez, além da ctur tive1~

vPncido, si flr'~pois de matriculada se romper a viagem 1io porf o inicin l do rM da r.qnipagcm, por facto do dono, eapil fio 011
:Hrelador, si .f('n; ajustada ao mcz, r. :í metndf' da soldada ajnstada, ~i fõ1· pm· viagem. Quando. porr•m, o 1·ompinw.nto Lla
viagPm tivm· Jogar dPpois de sahida do porto inicial do I'ól
tla equipagem, os· individuas ,justos ao mez tcem flirl'it.o .a rreehcr, não só 1wlo tempo vencido. mas tambem pelo qn1~ Rrria
ncccssario para regressar ao porto de sabida ou para ,~.he~a·~
rem ao dest.ino, fazendo-se a conta .por aquclll' quo ~c
achar mais proximo, pagando-se aos· contractados por viagi:'m
redonda, como se a viagem se ach.asso -terminada. Tanto os
indivíduos da equipagem justos por viag.em, como o~ justo3
ao mez, teem direito a que se lhes pagur a desprza dr' pa~·:m
gem do porto df' despedida J)ni'a êHJUelli". nndn on para onde
se ajustarrm. quo fôr m!tis pro.x·imo: P8Sa obr·igação er~ssando
semrw" que os individuas rla equipagem possam encontrar solrlndn. no porf.o de despedida. Si o rompimento da viagem SP.
d1;r pnr ram=a dn força maior c si a embarcação se achat• no
1pol'fo rlr. ,n;inste. a equipagem s(, tem direito ás soldnda-; vcnr-idns (Cdcligo Commercial, ar-ts. 547 c ·5:48);

B'. A ser paga pelo tempo venéidQ desde a sabida dõ
porto até o dià em. que fôr despedida, si fôr contraetada ao
mez e si o rompimento da viagem por causa de. força maior
ncontocer, nchando-Re a mnbarcacão em algum porto de arl'ibada (Godigo Commercial, art. 549);
.
10
.~1 , A' metade qe suas soldadas, no caso de detenção
on
embargp durante o impedimento, não excedendo este de noventa dias, si OS ipdividuos da equipa~em ·foram justos úO
mez; sendo, porém, a,quelles que foram Justo· por viagem redpnqa obrigf:ldos a cpmprir seus contractos até o fim da vifl.gem (Codigo Commer.cial, art. 5qf));
4°. A receber as soldadas por inteiro, ~i ftlr justa ao mP!.
n ~i o dono qa emb~rcacão viP.r a receber indemnização pelo
embargo ou detenção. recebendo os juatoe por viagem rPdonda na devida proporção (Codigo Cowmercial, art. 550).
5°. A fazer novo ajuste. quando o proprietario, anl.C's fh~
começada a viagem, dér á .embarcação destino differente daquelle que tiver sido declarado no contracto ou a receber o
voncidp ou a reter o Qlie tiver recebido adrantarto. si nfío
quizer ajustar-se de novo (Codigo Gommcrcial, art. 551).
<i 0 • A ajustar-sP, de novo ou a rrtirar-se. si. não havendo
no contracto estipulação em contrario, depois da -chegada da
embarcação ao porto de seu destino, ultimada a descarga, n
eapitão, em logar de fazer o seu retorno, fretar a sua embarr.aeão para ir a outro destino (Codigo Commercial. art. 552) ·:
7°. A receber um augmento ele soldarta da prolongaçiin
rla. ·viagem. além do ·aJustado por viagem, quando f6ra do
Brasil, o -capitão achar bem navegar pai . a outro porto livre e
nolle carregar on descarr. egar, caso osto em que a equipngf'm
não podPr:í despedir-se· (Codigo Commercial, art. !í'i:;2) .
8°. A' ·parte das inçlemnizaçõcs que se concederem :í. ('mbarcação, quando o roinpimep.to, retarJdação ou prolongação
ela. viagem provier de factos ·dos carregadores; quando ft'Je
.insta a parte ou qui.nhãp do frete, não tendo direito a indP.-mnizaoão alguma, quando fOr causado por for'ça maior
(Codigo Commcrcial, arf. 553).
9. 0 4's indempiza.cões proporcion~es :respectivas, quando
O fOillPimenlp, ref.ardacão OU pfOlongacão da viagem. proviN',
de faclo, do capitão, si a gente da equipagem fôi~ justa por
parfps ou quitlhões (Codigo Cnmnwrcin1, arl. rí:>:l).
fO. Ao pagamento por· int<~iro, qnaudo ã viaB"rm fôr
mJJdfula para porto mais vizinho ou ;J.breviada por nutra
q}.lalquer causa e sj a genf.o da equipagem fôr . aju~t.arla por•
viagem (Codigo f.ornmcJ'CÍal, art.. 553).
11. A lut.ver a soldada contractada ppr it~teiro. si, ajn.;;.
f.ada pnr viag-em rr~donda, qqando qepojs <)e mati'jcu Inda, fOr
rJí•spNJida ~rrr1 justa causa, 'o, ~i a,ipstada ao nH'Z, far-sc:-ha
a cout.~ pelo i~mJIQ méqio do tempo que costumar gasta!'-se
nas viagens para o porto de njnste (Codigo Commereial, ar-

e

ti~n

551).
12. A dcspcdir·-se ::111lns

dt~ cnnwcada a viagem, nos ensos
seguintes:
a) filiando o capilüo mrHiar n dt~stino ajustado:
IJ) si der1ois do ajuiile o Brasil fôr envolvido em gner'ea
mafitima ou houver noticias certas· d~ peste no logar rl,.
desUnoJ
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c) si assoldadado
logar;

par~ i~

em pomboi9, este nio tiver
I

·

d) morrendo o capitão ou sendo despedido ·( Codigo Com-

mercial, art ,, 556.) ;
'
1.3. A demandar a rescisão do contracto, achando-se a
embaroacão em bom porto, quand,o forem maltratados · ou
quando o capitão houver faltado· com o devido sustento; fóra
dc.stes casos, nenhum individuo da equip.a~em poderá inte~
tar litígio contra a embareação ou o capttao antes de terminada. a viagem (Codigo CPlllmercial, art. 557) ;
14. A ser pago de soldadas por int~iro, si a ·e~arcação
.nprisionada se recuperar, achando-se an~da a eqmpagem a
!tordo (Codigo CommerciaL~ art. 559);
15. A ser paga das soldadas vencidas na ·ultima viagem
com preferencia a outra qualquer divida anterior, até onde
chegar o valor da parte da embarcacão que se puder salva!',
e não chegando esta, ou nenhuma parte se tendo salvado,
polos fretes ou carga salva. quando salvar-se · do naufragio
alguma parte da embarcação ou da carga; sendo paga sómente rpelo frete dos salvados e em devida proporção do rateio
com o capitão, si estiver justa a parte.
Entende-se por «ultima viagem:~> ·o tempo decorrido desde que a embal'cação principiou a receber ó lastro ou a carp:a que estiver a bor<lo na occasião do aprJezamento ou nanJragio (f~octigo ,Commercial, art. 5159); .
1 li. A vencer a soldada ajustada, quando · adoecer em
v i agem o em serviço da embarcação, por conta da Hual será
o Cltrativo; si. porém, a doença 1fôrJ adquirida fóra do serviço
da embnr'coçã'o, cessará o vencimento da soldada, emquanto
dia durar, e a dcspeza do éurativos será por conta das sol··
dada!-~ vencidaH, o si estas não chegarem, por seus 'bem~ on
Jlela so1rlada qnc possa vir a voncer (Codigo Commcrr,ial, aetig"O tíüO) •

•

17. As despmms de seu enterro, quando fallecer duranfo
a v i agem. tendo os herdeiros direito á soldada devida. até ·o

dia do fallecimcnto, si estiver justo o mez; até o porto de desUno, si a morte acontecer em caminho . par'a elle, sendo o
ajuste po1· viagem. c á de ida e volta, acontecrndQ em torna··
viagem, si o ajuste~ fc'tr IlOl' viagem redomlu (Cnrligo Commercial, art. 561);
18. A ser considerada como viva, para todos os vcmcimentos e qnaesquer intorJesses qnc possam vir aos de sua
clns.•w, até que a mPsma embarcação chegue ao porto de seu
desUno, qualquer que tenha ~ido o ajuste, quando fôr morta
em dofesa da ·embarcação ou quando fGir aprisionado em
acto de dnfcsa da embarcação, Si esta CQegar a port.os de Ralvarnenl.o (Godigo Commercial, art. 562);
1 ~~. A exigir· o sou pagamento dontto do tres dias, depois
da ultuna descarga, corn Juros da lei ·rle móra -acabada a viagem, quando não mr jnsta ao mez (Corligo 'cornmereial artigo 56~).
·
'
20. A exigir as soldadas vencidas dentro de tres dias
depois de t.erminada cada viagem. quando ajustada para di~
var~aP viRP:~n!l {G9.d.ig~ QQrqm~r4:1al, Art, 568) i
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21 . A hypothec.a taGita da embarcação e. fretes para ·serem pagos das soldadas vencidas na ultima viagem, com pre..:.
fereneia a Olltl'ag dividaR menn~ priviiPgiadas (Codigo .Colllmf'll'c.ial, art. 564);
Art.. 567. Si, porém, a embai~ação fôr apresada ou naufragru·, a gPntc da embarcação não ;terá direito ás soldada~
wmcidas na 1viag·em ·do sinistro, nem o dono d:! cmbarcacãn
a reclamar as que tiver pago adeant.adas (Codigo ComntfH'·dal, art.• 558);
Ad.. 568. O capitão da embarcação é o commandante da
nnthar'caeão; 1.oda .a 1.ripula~~ão lhe cst:í ·sujeita e ó obrigada :1.
obedecer c a oumprir as suas ordens em tudo quanto fôr relativo o servico da embarcação. E' elle responsavel pela efficama e segurança da navegação, pela disciplina interna, pelo
conforto c satisfa<:ão dos passageiros, pelo recebimento e entrega das malas do Correio. valores, bagagens dos passageiros,
flas cargas ·C por tudo quanto a e.llas disser Tespeito (Cod1go
f :ommercial. art. 497) .
~ rt.. 509. O capitão de embarcação tem o direito de:
1 '\ escolher ·e n,iustar a gente. da tripulação, e flespedil-a noi-1 casos .('ffi qno elia possa f.er logar, mediantn a conelusfio ~do inqunrit.o qun mandarú ·proceder a bordo para cornJH'OVat' a dnspedida, obrando de concerto com o dono ou armador nos Jogares onde estes se acharem, e não p6de ser
nhrigaJdo a receber na tripulacão individuo algum contra a
sua vontade;
2°, impôr penas disciplinares aos individuo.s da tripular,:ão que perturbarem a ordem da .embarcaoão, commetterem
falta de. disciplina ou !deixarem de fazer o serviÇO que lhes
competir; e até mesmo proceder á pr,isão .por motivo de insubordinação, ou qualquer crime commettido a bordo, ainda
mesmo que o delinquente seja passageiro; forman'do o~ necessa.rim~ processos, os quaes é obrigado a entregar com os
pres'Os ás autoridades competentes no ·Primeiro porto do Brasil onde entrar (1Codigo Commerc.ial, arts. 498 e 499);
3°, contrahir dividas, tomar idinheiros a risco sobro o
cas-co c pertences da embarcacão e remanescentes dos fretes,
dnpois de pagas as soldadas e até m.esmo na falta abso-luta de
nutro .recurs·o, ven!d:er mercadorias da carga para o reparo ou
JH'OV'jsão da emba.rcação, declarando nos títulos das obri~a
ções que assignar a causa de que e.stas provenham, quamlt '·
em falta de fundos qurante ~·viagem, não se achanldo presente algum dos proprie,tarios da embarcação, seus mandal.arios ou consignatarios e, na falta delles, algum intere.ssado
na carga ou mesmo quando, achando-·se elles presentes, não
providenciarem, não podendo, porém. nos portos onde residire'm os donos, seus manda1.arios e consignatarios, fazer despeza alguma extraordinaria com a embarcação sem consentimento ~estes. Estes a.ctos só deverão ser praticados depois
de prévia deliberação, tomada de. accôrdo com os officiaes tla
embarcaçã-o e de ser lavrado no diario de navegação o termo
da necessidade da medida tomaria (~Codigo Commercial, artigos 514, 515, 516 e 517); ·
4°, ser indem:nizado pelos donos de todas as despezas necessar}as que fi~er em utilidade da embnr.cacão com fun'd!O.s
proprws nu nlhews, com.tanto fl\le não tenha excedido (ts suas
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inst.ruc{;óes nem as faculdades que' rpor natur~za são inheJ~en
tcs á qualidade Ide capitão (Codigo C~ercial,_ al"t. ·520);
. 5", aju~tar fretamento segundo aR· mstrucç~es q:uo llv•!r
recebido, não se. achando .prese,ntes os .proprwtanos, s·eus
tnandatarios e eonsignrutarios (Codigo Commercial, art. 513);
G"; reeusar fazer viagem, sobrev.indo. ·peste, guerra, bloqueio ou imp·edimento legitimo !da e·mbarcacão sem limitação
de. tempo, quando a embarcação es.tiver fretada para porto
deLerminado (Codigo Commercial, art. 533);
7°, ser indemnizado de sua soldada e ser ~posto, á cuSJta
do pl'op.rietarh) ou do fretador, no logar onde coml(Jçar.wviagcm. si. sem ·causa, fôr despedido anl es !d1e finda a 'lnesta\
('Co digo Commercial, art. 532) ;
.
8°, deliberar com vo.ti()' de qua.hdade em tudo quanto 1nlcrcssár a embaJrcação e a carga e ·mesmo deliberar contra
Vl~nPh.ln :-;ob ~ua responsabilidade (Codigo Commcreial, artio·o 509'1 ·
~ 9°, fa~er alijar carga quando por motivo· de.. força m·aior
e intet·cssn geral ou quando' se tratar de volume contendo mal •'riít:':i u:plosivas (' perigosas, embarcadas em contravenção á
lPi " au presente rPgulamento;
JO". promover a venda da embarcação, provada a sua ina ..
';Pgabilidade, nwdiante p,révio consentimento f]e seu dono,
sunprc que isso fllr rJ:•E::::ivE:.l (Codiga. Corflmercial, art. 531):
11", re.ceher a_s soldadas p.rimagens e aju:;tada~:, mesmo si
houver contesl..açõf's, no qual caso !prestará fiança de a'3 rclJÕr, si houver .Jogar;
12°, exigir dos donos ou consignatarios, no· acto ua cufi'Pga da carga, depositem e afiancem a importancia elo
f1·ute, avarias grossas e despczas a seu cargo, da falta. de
tn·omFio vagamento, deposito ou fiança, podendo requer(!r
l'mharg·os pelos fre.tes, avarias e despezas sobre as IJnercadorias Ül! ca.rga, cmquanto estes se acharem em pode.r dos donus ou consignatarios ou estiverem fóra da·s estações publil'.as ou dPntro dellas; e mes.mo r.equerer a sua venda unmedial.a. si forem de facil deterioração ou de guarda ar,r.isca'da
ou dispendiosa. A acção de embargo prescreve passados 30
llins a contar da data da descarga (Codigo Commercial, arLig·o 527);
13°, o.fficiar nos casamentos, a bordo in w·t-iculo rnoi;lis;
J 1", escr·ev.er e approvar os testamentos marítimos;'
'15°, reconhecer as assignaturas escriptas a bordo dm·an ..
te a viagem.
CAPITUL'Q. IV
Do llÓL DA EQUIPAGEM

.\ rl.. mo. O r,·,1 de cqui:pag'fnn, Llnuominado matricula
pelu Codig·" CommL'.l'eial, é um dm; doeu.mentos nocessa.rins
para g:uanf ir os ldirl'itos flos l1·hmlanLeK 1le ~·mJmrl•.aeã·o u
I:OJIIII !~11 tlP\'f' !'UI li cr: os nome:; do na viu, !'apitão n d(nnai~
P"~:-;na~; da.. l1·ipnlat;ãu, por! os de pal'tida, dn dt•sl.ino P df~ ~~~ . .
ealiJ. ~oltlaiüas njn~ladas e eal.egoria dos tripulantes· nurnern
da r·adPrne!a-m<~tl·ieul.a, a Capitania ondo ·(l matrieuÍauo. daL.l

e )"2gar. tlo eng·aJamcnto .e do desembarque; assignatura do eallJI:tn P. •c!:•' todos os !f.I'Ipulantes quo ·serão ratificadas! pelas
dl~" ::'l'lllt<e•:-; du~

{H.Idos.
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! •. Serd

piUtii da

avr~sentado â Capitania dos Portos pelCJ ca-

~rílbà.rcacfiD., afim· tle ser conferido, lavriJ.do e com-

petente tertn() de ajus-te da soMada ;é.m que conste o numero
e re:eehe~ a assignatura do capitão dos
po~tbs ..
§ 2&. 0 ról de equipagem deverá SIJl' reformado qunndo
nãu 'houver mais linhas para insor-ipcão de tripulantes ou
qtiatldo houve!' sido. substitui do o capitão da embarcação.
Art. 571. Sempre que hoüver -inclusão do tripulant.a
Ol,l tripUlârh:têS ;11.0 ró.J deverá haver ·termo de ajuste na Ca ...
pHaf\iu dos Portos, dehe con~tando o numero de tripulante,'3 ..
Art. 576. Os ajustados deverão assignar o· ról rws ·logares quo lhes são destinaldos. sendQ os nomes, dos que não
soubei·:ihl escrever, escriptos · pelo secretario da Capitania,
ua presenÇa do ajustado (Codigô Commercial, art. 467).
ArL 573. Ratificados us ajustes constantes no ról pela~
I'espcclivas parLes, será lavrado pelo secretario o termo de
ajuste. que as~·ignará com D capitão da emlJareacão e capitão
dos Portos.
§ 1°. Os officiaes é os tdpulautes que soulJct;em escrever
serão ttispeusado~' de comrmrecer á Capitania para ratificatão do ajuste, sendo está consideração feita desde que as assignaturas dos ró~et combinem com a da matricula pessoal.
§ 2n. Para renovac;.ão do ról será dispensado o comparecimento dos tripulantes do ról renovado, sendo a ratificacão do ajuste feita pelo confronto das assignaturaE' dos róes
anteridi.' .~ novo, com a da matricula pessoal do tripul·ante;
tio etltt·elahto, será obrigátorio o compárecimento do tripulante que não soubex: e~crever, pal'a a ratificacão de seu
aJtllste, ou quando as us~"ig·naturas não' combinarem ( Godigo
·
Cothtnetcial, art. 467).
.
Átt. 574. O eapitão da embarcação entreg·ará com o ról,
uma .lista nominal dos ajustados com a espc~ificacão. das
reipectivas :-;oldadas, :para ficar urchivada na _Capita(!ia dos
Portos. como lJarto complementar do termo de ajuste; igualmenf.é procederá quándo se dét: substituição de alguem na
tripula~ão com que tiver sahido do porto inicial da viagem ..
A lista datada; sellada o a&Signada pelo capitão da embareac:ão, será rubricada pelo capitão dos Portos, depois de eoufcl'ida. com o ról de equipagem.
.
Art. 575. O capitão que de volta de sua viag·em não
apresentar ou remetter o livro diario do navega(iâO, convenientemente escripturado, em todas ·as occurrcncias que ~c
derem a bordo, quer intereE"Sando á policia naval, quer aos
direitos das pessoas que conduzirem a bordo, incorrerá na
multa de 200$ e não poderá justificar qualquer altera.-,:ão no
. pessoal ajustado no porto inicial de· sua viagem; si não constdt·eth devidamente no livro diario de navegação a sua caus·a
e os tlroeessos para o desembarque do tripulante ou pas~m.
geiro (>Cotligo tGommeroial, art. 504) ;
Art.. 576. O capitão da embarcação, depois de haver assignádo na Càpitania dos Portos• o ajuste da soldada e o rlíl
tia equipageni da embarcação, não poderá despedir tripulanle
algum antes de findar-se o prazo do ajuste ou a viagem emPl'«:hendida, salvo ps casos especificados como causa ju~ifi
cada para a desp~gi4a. e media~te inquer.itQ procedidQ á
dos tripulantes,
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bordb, e aquellbs que o fizct~m. serãt> muitadds· errt 200$000
pelá Capitania ·ein que fôr feila a conferencia do rói, por
cada tripulante que não fôr assim destJeliid6.
Art. 577. Nenhum capitão de embaroaeflo poderá, no
meio da viagem, desembarcai', por doente, o tripulante, . sem
~leixai·-Ihe os recursos para seu tratamento. stibsistencia e
transporte para .~ poi'to d~ sua :tnatrioula, eendo. aquelle que
9eixar d tripulante ao· desamparo multado pela. Capitania em
200$ e obrigado a pagar ao tripuHtrtte a soldada por inteiro até o diá de sua chegada ao po~iti de stia matricula, e a
ihdtmmizal-o de todas as desbezas tlo cUrativo da molestia,
quartdo adquirida :ho serviço da embarcação, e da importancia tlo' transporte.
'
Art. 578; Quando o tripUlante adoecer no cur~o da viagotn rtq ser;viço da embarcação e não pudér .ser tratado a
bordo, baixará a ·alguma ·Casa de saude ou á proprià resideneià., para ter o devido curativo, vertcendo a soldáda por inUüro até regressar á embarcação. devendo a Capitania fazer
constar no ról de equipagem o desembarque do tripulante,
!nencionandb essa causa (Codigo Commemial, art. ·560).
Art. ..570. Quando a moH~&tia do tripulante não fôr adquirida no serviço d~ embarcação e pçr su~ natureza não possa
ser: curado à bor«;;o, será facultado ao tnpulante qesembarcar
en}. <I\lalquer porto, pagando-lhe o, capitão da embarcação as
soldadas vencidas, devendo para desembarcar comparecer
com o capitão, na .Capitânia par~ suas declaracõ~s serem -tomadas por termo e ·COnstarem. do ról da . equipagem, salVO
caRo do impossibilidade (Codigo ~commercial~ art. 560).
Art. 580. 1 Nenhum tripulante será desembarcado. salvo
os ·casos previstos nos arts. 578 e 579', antes de findo o
prazo de seu contracto e de sua. volta ao porto de ajuste, sinau tnediante termo de distracto, nos casos em que isto é
fàcultaclo. Pàt;l esre ~im, deve o. capitão comparecer á Capitania com o tripulante que vae deserl:lbarcar, levando juntaIriehte com o processo qtie tiver. instaurado a bordo, para rosbisão do trato e despeqida do tripu1ant~. a matricula deste,
lavrando-se o competente termo de distracto,
que deverá
constar no rói da equipagem, ficando asE'im justificada a faHa
ou desembarque do tripulante pela Capitania do!5 Portos em
.que fôr conferido o rói de equipagem. O capitão será multado
~m 200$, pela C~pitaniã, por cada tripulante que deixar: de
~pi·esentarf sem ter feito con~tar devidamente no rói a causa
da sua fa ta (Codigo dommercial, art. 560).
,
Paragrapho unico •. Os des·embQ.rque!:!' em virtude de
rescisfto de contracto por accôrdo entre o capitão e o .tripu~
I ante, depois da volta do navio ao porto· inicial da viagem,
podem sPr feitos sem que ,seja necessario o compa1~ccimento
4o .capitão á. Capitania do Porto.
Art.. 581. A conferencia do. rol da equipagem terá Ioga~
na volta da embarcação ao porto inicial da viagem ou onde
tivc•r fnito, ajuste de soldada.
§ 1". As CapilaHias dos Portos de Pseala das muiJaL'eat,;.ócs
'('Jl~ viagem não lançarão ein rói de equipagem sinão as notas
rolativas ás alterações havidas no· seu pessoal, devendo declarar sempre a causa que motivou o desembarque ou a alte-.
pl~Üº .l!ayidaJ e conS'tante (Jo iermq que aey~ ~er lavrado no.
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livt·o competenf e de ajuste de soldada e no de distracto do
ajuste: Não hayondo alteração no pessoal. do rói, nenhuma
nota será nelle feita. 1
§ 2. .:\s .Capitanias <.lo:-; portos de escala das ~mbare~
çõeet em viagem, poderão inspeccionar, semp~e que JU~garem
conveniente, os róes de equipagem e cadernetas-matriCulas·~
Art. 5·82. tN enhum capitão poderá suspender a sua em:
harcação para emprehende:r viagem antes de inform~r-se. SI
toda a tripulação contractada se acha a. bordo e d~1~ara o
porto sem haver communicado por escr1pto ao capitao. dos
portos a falta de qualquer tripulante. pode~dq ser f~1ta . a
communicação do facto a algum funccwnarw da Capitania
que se achar a bordo em serviço; devendo em qualquer caso
mencionar no diario de navegação a occurrencia.
Paragrapho unico. N.a falta desse funccionario ou achan-.
do-se encerrado o expediente da Capitania, a communicacão
será, feita, por escripto, pelo agente da companhia á Capitania
do porto da sahida e á do porto seguinte onde fizer escala a
embal-cação.
·
Art. 5~;~. A Capitania doi; Pnl'los poderá pet•mittir a sahida da embarcação, sem o tripulante, si 11ão fôr possível, pela
hora a sub8tituição do ausentado, devendo nesse caso o facto
ser mencionado no rói de equipagem, pela Capitania do porto
rle escala seguinte, onde o capitão apresentar~ a caderneta e
inquerito procedido a bordo que comprove a ausencia do tripulante para ser feita a annotação na caderneta e a Capitania,
depois de lavrado o termo de rescisão, enviai-a, com o processo pelo Correio, á capitanla inicial, onde foi feito o ról
dn (~(f\Jjpagmn, para ahi serem archivadm;.
·
~ f". ,\ eapíla11ia fJIII\ tí\·1~r lauçauo a nota de ueset·t.:ão
fará communicação ás demais capitanias, da deserção do tripulantn. nru IJtW eon:--le 11 nome, profissão do desertor numero da matricula e logar onde matriculado, afim de ~vitar
que seJa novamente matriculado em outra capitania ..
~ :!''. n eapil.ão que deixar de cumprir o estabelecido nos
art,s. 582 e 583 e paragrapho, não terá justificada a falta
do tripulante para a multa emi que incorrer.
§ 3".. Sempre que, na ocrasião da ~a h ida uo navio, faltar
algUJ}l tt:JpulaniP. por l.mn~r desertado ou ficar impedido de
seguu: Y~agem pnr mohvo de fnrça maior . .~, armador poderá
suhstltull-o por outro destacado de qualquer navio de sua fro- ·
ta, I~gali~:J.ndo tudo_ no _Primeiro ,t>orto de escala, além da commumcaçao que sera feita á Capitania do porto inicial da viagem .
. Art. 5~4. O cap_itão que co~duzir a bordo pessoa que nãd
tons te do rol de eqUipagem. ou hsta de passageiros, :-::er:í. muif afio em 200$ por pessoa.
.
Art. 585. A Capitan~a fará notificação no rói de equipag~m na columna proprJa. co!D a enumeração da causa quo
.uwtivou o. desemba~que e depois de lavrar os respectivos termos nos livros competentes.
Art. _586. O rói de equipagem não será obrigatorio á~
('llllmrcaçors sem ~otor proprio. que navegam rebocad~ entre port~ mas, s!_m, .a h~ta. de tripulantes. com as respectiT~s ~o1dada$ em duplleat~. ficando a primeira via na Capitatua rara oomplement.o do f~rmo d~ aju~.
0
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CAPITuLO V
TERMOS DE AJUSTE; DISTRACTO E DE RESCISÃO

, Art. 587. Haverá íermo <le ajuste todas· as vezes que o
capitão fenha de admittir pessoa matriculada na capitania dos
vortos para serviço de embarcação, competindo-lhe pagar o
sello do Lermo; distracto. quando, nos casos facultados por este
regulamento, houver desembarque de tripulantes, pagando estes o se11o do termo; rescisão, quando houver deserção ou faUa
de comparecimento do tripulante a bordo na hora da sabida
da embarcação, ~endo o sello pago pelo capitão da embarcação.
Paragrapho unico. Sempre que houver ajuste ou distracto
deverão comparecer· á capitania dos portos as partes contract.autes e sempre que houver- rescisão. deverão ser as matriculas dos tripulantes apresentadas á capitania dos portos com
os competentes processos lavrados a -bordo pelo· capitão, senl
os quaes não será dada a rescisão e nem como tendo justificado a falta do tripulante {art. 583)!.
Art. 588. O desembarque do tripulante só se póde verificar pelas causas seguintes, provadas com inquerito procedido a bordo, salvo os casos das alíneas 5 a 8, e na fórma pre.~cripta por este regulamento: ~
1a' perpetração çle algum crime;
2", embriaguez em serviço;
.
3•, desorqem que perturbe a ordem da embarcação;
4", mostrar inaptidão para o serviço que lhe for desigiiadõ:
5", molestia açlquirida em serviço da embarcação e quo
não possa ser tratada a bordo;
.
6", molestia não adquirida ·em serviço e que não con•
venha continuar a bordo;
.
'
7•, rescisão de contracto, de accôrdo o capitão com o tripulante ou despedida no porto de engajamento;
· 8", ajuste prévio para desembarcar em determinado porto,
si constar esse ajuste no rói;
9 Drisão do· tripulante pelas aútoridades por crime ou
causas determinadas;
10", deserção;
11a, desrespeito ao capitão ou superior a quemi competir
obediencia.;
12'\ falta de decencia;
13m, alter-car, brigar ou ter conflicto a bordo com outrem;
14•, abandonar a embarcação antes de estar ella descarn~gada, desapparelh~da ou conduzida a surgidouro seguro
quando finda a viagem;
·
15'\ deixar de comparecer a bordo de sua embarcação na
occasião de sabida do porto, com causa justificada;
16", commetter a bordo crime de roubo ou de furto •.
~ 1. o o tripulante desembarcado em virtude das causas
quo não sejam as. de ns. 5, 6, 7, 8 e 15, terá a. sua matricula
suspensa por 90 dias·.
·
§ 2. As caus.:-ts 5" c 6a, serão justificadas perante a capitania onde se verificar o. desembarque, com attestado do·
medico de bordo ou da Sáude Publica, si não houver medico
a bordo. (Codigo Commercial, art.: 555)'-.)
11

,
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§ 3. No"s casos de desembarque por deserção, o inquerito
de que trata o art. 588 será substituído por um termo lavrado
no dia rio de navegação.
Art. 589. Todas as vezes que desembarcar o tripulante,
com 10xcepção das causas 10", f~.. e H>•, o capitão, depois de
preertehidas as exigencias dos artigos anteri.ores, dará ao tripulante rim bilhete de desembarque afim de serem annotados
pela Cápitania, na sua caderneta, os attestados contidos no bilhete.
Salvos os casos previstos no art. 584 e seu paragrapho·
unico, o capitão deverª' comparecer á Capitania acompanhado
do tripulante, que 'eó receberá. a caderneta após o registro do
bilhete de desembarque. O que assim não proceder pagará
200$ de multa.
Art. 590. Todo capitão de embarcação que faltar com os
alimentos estabelecidos para afj pessoas da tripulaçã_9, será
obrigado a pagar-'lh~s em dinheiro a impor~ncia da ração
ou parte que tiver deixado de lhes dar, ficando, além disso,
sujeito á multa de .50$ que lhe· será imposta pelo capitão
dos portos, que, em inquerito summario e verbal, apurará
a falta por queixa do prejudicado.
Art. 59:1:. Todo tripulante que terminar o seu conLracto
e desembarcar, deverá comparecer dentro das 1.2 hora·s uteis
seguintes ao seu desembarque á Capitania com a respectiva
caderneta e bilhete, afim de serem lançadas as respectivas
notas.
· Art. 592. O matriculado poderá reclamar contra a nota
lançada pelo capitão, proprietario, director de officina, estaleiro ou carreira e armador, em seu bilhete, devendo o capitão dos portes abrir inquerito quando se tratar do capitão,
podendo proceder do mesmo modo si tiver razão para concluir haver irregularidade no inquerito procedido para o desembarque ou despedida do matriculado.
Paragrapho uni co. Provado ser injusto o attestado passado pelas pessoas referidas deverão ellas ser multadas em
200$, independente de acção judicial que poderá promover o
offendido c, no caso de ser o matriculado o capitão, .se annullará a nota ficando elle com o direito de promover a accão
judicial c.ontra o proprietario ou armador.
Art. 593. Ao inspector de portos e costas compete alterar qualquer nota lancada na\:i cadernetas dos matriculatlos
~esde. que o inquerito feito na capitania proYe que a nota foi
Indevidamente lançada,
. Art. 594. O :rpatriculado, que allerar o bilheté de desembarque ou despedida ou a nota da caderneta, ou usar qualquer caderneta que não .lhe. pertença, será multado em 200$,
podendo ~er processado, conforme os casos, e não poderá emparear ou empregar-se sem haver pago a multa.
Paragr~p.ho uni?o. O capitão de urna .e!Dbarcação, dire~lo~ ~le off._cma na~al, etc. que tornar artJfice brasileiro ou
Ind1nduo _nao matrwuladC! ou um matriculado com caderneta
Que lhe :nao ver!enç..'l: sera mu li a do em 500$ c finn<í sua caderneta presa ate o pagamento da multa.
Art. ~95. Das decisões J;,)rOferidas pelos capif.ães dos por.tos. ha"\·era r~curªo para as mstancias determinadas ne,te re
gulamento,
~
~
0
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CAPITULQ VI
DAS PENAS DISCIPLINARES DA COMPETENCJA DOS CAPITÃES DAS
EMBARCAÇÕES E DIRECTORES DE OFFICINAS ,!'fAVAES, ETC •

.Art. 596. São penas disciplinares da competencia dos capil ães de embarcações e directores de officina navaes, etc. :
ia, admoestação em particular e em termos commedidos:
2•, exclusão da mesa de refeição, sendo esta servida em
mesa separada, por tempo determinado ou até o desembarque
em caso de reincidencia;
aa, reclusão ao camarote ou alojamento, até a chegada
ao primeiro porto, conforme a gravidade da falta;
4•, perd~ de um a cinco dias de soldada vencida, sém deixar
: ·
de fazer o sàrviço que. lhe competir;
5•, serviço dobrado de quarto;
6". pl'ohibição de li~cnça para baixar á terra IHH' um ·a
cinco dia~:
·
7", detenção no camarote ou respectivo alojamento de um
a 1 O dias, fazendo ou não o ·serviço que lhe competir nas
horas de .quarto, vencendo no primeiro caso a soldada e perdendo-a no segundo;
8\ prisão a ferros no alojamento, não fazendo servioo de
um a 1 O dias, perdendo a soldada ou não nos dias de prisão;
9", desembarque no porto de escala ou da matricula por
despedido.
,
Art.. 597. Aos passageiros serão applicadas as penas _de
uma a: trcs c todas as pessoas da tripulação serão a'pplicaveis
as penas 1", 4", 5", 6., 7•, 8• e 9•, não sendo cabivel aos officiaes a 8".
Art. 598. As penas disciplinares não serão applicada3
cumulativamente.
Art. 599. O ca'pitão deverá mencionar no diario do navcga!;ão f odas M penas disciplinares que tiver imposto, c especificação dos motivos que a occasionarem.
Pc:u·agraphn unicu. 'l'oda c qualquer pena clel'á imntedia~
lamente cummunieada ao capitão dos portos do primeiro porto
em quo a·portar a embarcação, em officio urgente, sob pena
de mui ta de 200$000.
.
.
Art. 600. Nenhum capitão ou director de officina naval,
etc., poderá applicar penas disciplinares sem ouvir o accusado.
Art.. 601. São faltas passíveis das penas disciplinares de
que tratam os àrts. 596 e 597:
1a, attenta·r contra as regras da moralidade, d,ecencia, dis.
'.
ciplina e policia;
2'". de~respeitar ou desacatar as autoridades quando não
haja injuria;.
'
3".. altercar, brigar ou ter conflicto com outra pessoa,
. quando não rcsul~e acto passível de punição crimfnal; ·
4\ faltar ao serviço nas horas determinadas ou deixar do
o cumprir;
' 5•, escusar-se ao servico ou ao trabalho, ou trabalhar
propo~itadamente

m:tl;

desrespeitar a seu superior, não cumprindo suas or·
dens, ou respondendo-lhe ou dirigindo-se a elle indisciplina ...
<lamento c em termos improprfos;
'i'", sallil' de bm·tlo ou offidna mwal~dc., sem licença;
H", (kixar o ·sm·vil,io, ou seu posto no quarto ou faina, som
licença ou motivo justo;
·
!J", nprc~entar-sc embriagado para o serviço.
6",
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TITULO XIII
Meios de salvação
UAPITULO I
DAS RJ\lBAHCAQÕJ!:S g MEIOS DE S.\LVAJ\IENTO

Art. üO:?. ~\:5 embarcaçõccs miúdas da~ PllllJarca~_;•iPs mereant.ns dovorão estar devidamente apparelhadas de conformidade com o prescripto neste regulamento.
Art. 603. As baleeiras terão reservatorios de ar bastante fortes. estanques e com uma fluctuabilidade igual a de um
decimo da,sua capacidade, quando r.onstruidas dê m&.rleira; e
CLJ.lll flucfuabilidade equivalenf e, quando.: construídas do metal;
os fluctuadores da parte interna terão no minimo u~n volume
riA 3/40 e os da parte externa, se de cortiça, um volume de
1/30 .-da capacidade da embarcação.
··
§ 1. Essas baleeiras devem ter um tozamento, TJelo ment):'l,
de f/1.2. de comprimento; um semi-perimetro a meio igual
88 % da somma da profundidade e tnetade da bocM; e umn
média dos semi-perimetros medidos a partir de cada extremidade a um ~uarto do cumprimento igual a 80 c;ó do semiperímetro medido ao meio.
§ 2. Para as embarcações miudas de pôpa qua.drada os
valores precedentes serão de f\() o/o c 78 o/o rcspcctivamnntP.
Art. 604 • As embarcacões construi das com con~.rez forte
e estanque devem ter 44 centímetros quadrados de convez
0

0

para eada pessôa. se forem construirlas

de

metal devem ter

compartimentos de fluctuação com a capacidade de O, m•o~!.~
por pessoa que tiver de comportar.
/
. Art. 605 •. Por capacidade cubica de qualquer e,nbarc!lção miuda comprehende-se o volume resultante dJ produc!o
do comprimento pela bocca, pelo pontal e pelo coefficien ~
te 0,6 (C X B X P X 0,6).

,() ~~oraapr·imi!Hlo I! a hoeea são tornado.; pm· fúra f' o ponfal
qun dever:'t ser o mínimo, scrú tomado por dentro. não
devendo todavia exceder de 45 % d:]. bocca. Si os remos trabalharem em toJeteiras. drver-sc-ha tomar as bases dr:::tas

como altura da borda na medida do pontal.
Art. 606. _O nu'!lero de pessoas que poderá c:;nter qunluuPt' r>mbarcaçao mmda aberta será obtido dividindo por
O, ma028 sua capacidade. As embarcacões miudas deverão ter
bastante .. espaco para que todas as rpessoas de sua lotacão
JH·~~~I!l 1war, s~>nfadas, sPna l'lllharaçar o movimenfn dos l'I'IIIOS,
:-;ulfwu•nln 1mneo bordo n P~tahilidade para eom sPguran,·a,

e~t'I'Pgar• I'SSI~

llUIIH'l'O

fip passagf'Ü'OS o

QtH' flf'VI'l''Ú

Sf'J' VCT'.i-

fl('ado na agua '})OI' oeeasião ria primeira insJwef'fío •t IJl'f'
forem submettidas.
- ·
• · ·... - .~arag~a~h?, ru~ico. Qua~do, porém, tratar-se de emb~r-

ca~;!'·.l"

que na\1 ~ai Pila Pm rros (> l'lll a~nas franqrlilla!o; r• r·nf!~fwwnte 1para determinar o numero de pessoas será. rcd~t
zido a o,m 023 .
. .-~rt. 607. Os turcos podem se~ collocados en~ rpalqu::-r
JlO~tt:ao de emb~rcaçãd' desde que as embarrações miud~~

nos~m

heliCe~.:

ser arrmdas fÓ'ra das proximidades peri2o~as das

·

-

~
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Art •. 6(}8.~ Os apparelhos pa:va ·arriar ou botar nagua a!!
embarcações miudas, terão de satisfazer as condiçõe~ seguit?.tes: serem convenienterpente dispostos para arriar a embarcacão com facilidade não sendo pratlcavel ter todas ns embar ..
caô.ões salva;.yidas sÚspensas em turcos, as que excf·d~rem :w
llll!TH~ro fle turcos ficarão no convez pArto dos nwsmos.
§ 1. Todas as embarcações içadas nos turcos deverão
Psl.ar ai·ranjadas de modo que possam SPt' arriadas na aglla
rapidamente e os turcos a apparelhos na~ ~m~?areae_fl~s. tfc..w
transpQrtam passageiros deverão y'lr :es1stencna s~.llficient.e
para poder supportar a embarcaçao ..-1muda . com tvda ~tm
C'al'ga P dP lal modo espaçados, que as rcspPeliYas cmbarf'~u.:oes
.possam rom faeilidadc passar Pnlt·e Pllrs.
~ ?. Os turcos P seus apparclhos deverão estar pt•omplo~...
para seu uso i~U{l;lediato e protegidos de qualque-r 1nflueP.cia que possa prejudicar o seu fum:·cionamento, sem~o ab~o ·
lutamente prohibido que não sejam os exigidos pelo presenle
regulamento.
·
§ 3.0 As talhas deverão ter meios adequados para desligai~
promptamente as embarcações miudas dos cadernaes inferioce~
'los mesmos.
§ ft.<> Os cabos das talhas, caderr::aes. torneis e olhaes, +"'W.
snmnta, I ndos os apparelhos ele smqwnsãn, devem ~l't' snrl'icíentemente fortes para poderem supportar a embar'-'3í,;fio (Wfn
toda sua carga.
§ 5, Os tiradores das talhas deverão ter bastar:te comprimento para que as embarcações miudas possam ::;~r arriadas na agua, mesmo quando a embt'.rcação esteja descarregada, e os fieis das talhas deverão igualmente ter basta~te comprimento para que possam tocar na agua, mesmo quando a
embarcação estiver descarregada.
Art. 609. Para estar devidamente apparelhada toda a
embarcação miuda, deverá ter:
a) palamenta completa para banr.ada smgela ou de voga e
mais dous remos de sobresalente;
.
.
b) dous ,Pu.iões r)ara cada boéiro, .preso~ pm· fieis fin
cahos ou corrente e tantas toleteiras ou fonqt](ltas quantos o~
J'f!ffi<?S e mais metade, e todos ighalmente presos por fieifl do
cnnf 1ança;
c) um ancorote, um balde, um leme com a cor:.pel.entP.
r.anna ~u. meia Iúa e. correspondentes gualdropes; uma bor,~l
ele suffiCiente · comprimento e um croque. O leme e o baldP
devem flstar presos por fieis de sufficiente corrmrnnento e
sempre promptos par!J. serem usados em qualquer momento;
rl) uma vasilha ou quarto la para agua pota v-:;!, a qunl·
deve estar sempre cheia;
.
P) as balsas salYa-vidas devem estar complclamcnte !'>J~·ondas dP palamenta e pertences que lhes sejam apropriado~;
f) duas machadinhas presas por fieis e col!oca.das um~
:í proa e outra á pôpa da embarcação;
.
g) um ou mais_ mastros, e pelo menos uma vela de confmnç.a com o correspondente apparelho;
h) uma linha de salvacã~ estendida com seio;; pelo lado
dP 1'61·a da Pmhareação rniuda em todo o C-«ltnprinwnlo desta e
tle a!'lhos os bordos. fortemente segura;
t) uma agulha de marear apropriada;
0

0

0

J) uma lanterna protegida exteriormente por uma grade

ou rêde

cujo reservatorio contenha azeite sufficiente para dar
luz pelo espaço de duas horas, pelo menos.
Art. 610. Todas as balsas salva-vidas deverão ~er mar.,
cttdas de maneira a fixar cl::lramento o nnmero de pes~~o~!'3
que podem conter.
·
Art. 611. O numero de pessoas que qualquer objecto ou
aP.-Ligo fluctuante pôderá aguentar será verificado dividindo·~
do-se por 14k,500 o peso de que os mesmos objectos sejam capazes de sustentar na agua doce por espaço de 24 iwt as. J!; ...
s.es objectos ou artigos para serem empregados nãc devem
precisar ser antes cheios de ar e deverão ser de gcnero de
Eonstrucção approvada e ter marcas que ü}diquem claramente
o numero de pessoas que podem aguentar.
Art. 612. Por einto de salvação ou cintos salva-vidas
aperfeiçoados .. deve .entender-se todo o artigo desse genero,
que não .precise .~er ehein de ar ante.s de emprega/do e que
seja capaz de fluet:uar na agua por espaço de ~4 ho-ras, tendo
suspenso f4k,500 de ferro.
Art. 61:~. A~ hoia~ dn ~alvnr,:fio f;rrfio r! f' motlrlo appro-·
vado e pude.rão ser :
a) boias de ·cor,tiça solida, guarnf'cirlas em volta de uma
linha de ~alvação ou fi.el, com seios, e qw• ·sejam eapaz:(ls de
flue<tuar na agua por espaoo de- 24 horas, pelo m:enos, tendo
suspensos 14k,500 de, ferro e que não tenham por enchimento
fibras v:egetaes, barbas ide cortiça <>U outros, eortiç.a granulada rou .qualquer outro material solto, nem preeisem ser
cheias d~ ar ante~ de empregadas, tendo approximadamente
2m,4 de .circurpferencia e 1m.4 de circulo interno, serã.o pint.adas de verrrit>Iho com o nome da r.mha.rca(;ã.o em leHras
brancas ..
.
Art. 614. Todas as boias e cintos de salva~;ão deverão ser
collocadas nas emibarcaçõe·3 de manei.ra que fiquem facilmente acces9iveis a todas as pe,s.soos exis·tentes a bordo e
tambem que sua posição se~ torne conhecida .daquellas pessoas .
ás quatCs sejam particularmente destinadas ..
Art. 615. Toda 'a vez que o numero de. embarcações ruiudas fôr. fie 3 a 5 deverá ter, no mínimo, duas baleeiras e um
Ralya-vnlas e quan!do superior a cinco deverá ter quatro baleeiras e duas salva ...vidas, no mínimo, deve.ndo tamhem' ter
uma lancha movirla a mo-for desde que tenha mais de oito
ern·barcarões.
,
Art. 6.16. O numero de cintos Ide salvação deve ser no
minim~ igual ao numero de pessoas que conduzir a PIJlbarcaçao.
Art.. 617. Além de mangueiras e mangotes para as bombas volant~s e da machina mO.tora, deverão as embarcaçõe·~
esta!' ~mdas dos extinctore.s de inc.endio estipulados pela~
CarJJtatuas dos Port.os, na 'Primeira vistoria.
At Art. 618. Qualquer· embarcação deve ter, pelo menos,
uma homha de r.não, manobrada do conYf~z para cada porão ~
para o eompart.nnentv da prôa: e, nas que tiverem duplo
fuiJtdo, · urna bomba para cada um dos seus I'OmJm.rtimentos.
Al't. 619 ~ As embarcações á vela de:ve'lll V~r pelo menos
duas bombas de mão, independentement~ dà do comtparti ...
mento formaFio pela antepara fiE> l!ollisão,. l1tt:üiHo hnUY#H'.
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Art. 620. O numero Ide boias de salvação se,rá igual ao
duplo do numero de embarcações miudas que no m.inimo dev~rá ter uma embarcação que transporte ou não passag.eil'OS.
Paragrapho unico. O numero de embarcações miudas quo
qualquer navio ou cmbarcac;ão maior deverá ter, será determinqdo pela Dir~etnria de Portos e r.oslas em combinacão
com· os armadorrs, e regulado de modo que 11oss.am sPr salvo>;
todo~ os passageiros c tripulantes.
.
Art. 621. As embarcações de f• e 2• classes deverão ter
uma linha de prumo de 250 metros, pelo menos, enrolald-a em
sarilho, com prumo patente, de, veso nunca inferior n. 15 kilos, além de duas outras linhas de prumo de mão de 50 melros de comprimento cada uma convenientemente gralduada e
com J)]'lllllto dP pPso nunca infrrior a 3,fi l:ilos cada um.
Art.. G22. As embarcações de 3• e 4• classes deverão t.er
uma linha de prumo de 50 metros e outra de 30 metros de
comlH'irnenlo, com o prumo Ide peso nunca inferior a 3,5 kilos, oonvenicnt.emente graduada.
Art.. 623. A indicação da graduação das linhas dn ywumo
é fcil.a de. metro em metro.
Paragraph(1) unico. Deve ser pref.erido para as graduacões o tecido de algodão para as marcas branca-s, filele para
as vermelhas e sarja para as azues, porque poder-se-lta immediatnnwnte distinguir na escuridão.
TITULO XIV
CAPITULO I
D.\S

VIS'fOfiTAS

Art. 624 . Haverá · em cada Capitania e Delegacia uma
commissão de vistorias, presidida pelo capitão dbs Portos ou
por um ajudante e composta Ido patrão-mór, de um machinista e dos artifices indispensaveis, enearregada de proce.der ás
vistorias a que são obrigadas todas as embarcacões mercantes ou não, comprehendidas as \do trafego. do porto, as empregadas no se.rvico de transporte de passageiros, cargas ou
materiaes, assim como de reboque, pesca e recreio e re~par
tições publicas.
Paragrapho unico. O peri:to de machinas oerá designado
pelo capHão dos Portos, podendo ser civil on de prnfcl't'ne.ia
engenheiro machinista naval, ou official do Q. M. reformado,
qnando não houver no local. navio de guerra, com nffir.iul
de machinas ou não tenha a Capitania um official dn. activa
nomealdo.
·
:Art. 625. As embaroacões · miudas constantes do artigo
~70 c a~ que Sf'jam ou não das repartiçõcg fcdcraci', estadnnf's
ou munieipar.s, movidas por qualquer motor, atlí qua!t·n eavallos de força, c á vela ou rrmo. esl ãn dispen~adas das vistorias fH'I'imliens. sujeitas, entretanto, <'l do r.apil fín dos Ptwfus
on seus dPIPgados quando por elle fôr IH'C«'ssario.
Art. 626. As embarcações nacionaes a vapor ou a vela
são obrigadas á vistoria do casco e machina com intervallo
de i2 mezes, fluct~ando, e cotn intex:vallo de dous nnnps. em
~::er.r.o ou no diqtli:~&:
·
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§ t.o Esses prazos. poder1ãO ser alterados, ·si .a com missão
de vistorias julgar conveniente~· devendo para Isso declarar
suas-razões.
§ 2. As vistorias em secco serão referentes ao casco da
embarcação, podendo ~cr feita a pa.rt~ referente úR mnr~hinn~
e caldeiras, em fluctuacão.
.. .
Art. 627. · As vistorias deverão ser requerida~ ao capitão
rios Portos pelos proprietarios das embarcaçõns, seus prepostos ou capitães, sob pena de 200$ a 500$ de multa.
Esse requerimento deverá ter immediato rl('spaeho do
capitão dos Portos, que fixar{! a data mni~ proxima pnssin'l
par·a sua realização.
a) quando ·se tratar de vistorias periodicas;
b) quando se tratar de vistorias exigidas pelo regulamento
para registro ou arr'olamento.
§ t.o A vistoria será requerida quando se dér avaria no
casco ou motores ou realizados concertos ·sem os quaes não
possam continuar no serviç-o, logo que sejam reparados.
§ 2 ... A vistoria da alinea b será em duas ·partes, a primeira secco .e a segunda em movimento •.
§ 3. Nessa vistoria ser:í estipulada a 1ripnlncão df' nr ~
côr.do com este regul~mento.
·
Art. 628. Depois . de despachado o requerimento para
vistoria, a commissão deverá reunir-se a bordo da embarcação para proceder ao exame da mesma, 'devendo ser feita a
vistor1ia nas horas do expediente, ou fórà delle em casos especiaes ou de urgencia, devidamente comprovados.
Paragrapho uni co. O proprietario ou capitão da embarcação dará conducção necessaria aos membros da commissão.
·Art. 629. A vistoria será feita tendo a embarcacão ag
carvoeiras e os porões varridos e safos ·e as caldeiras completamen.te <bias e Umpas.
:Paragrapho unico. Si a vistoria tiver de ser fluctuanrto.
poderá a commissão realizai-a., quanto a machina, estando a
embarcação carregada, se-julgar conveniente e de accôfrdo com
os interessados.
·
Art. 630. Concluída a vistoria, a commissão dirigir-se-ha
á Capitania, onde o secretario J.avrai~á em !ivro proprio, n tPr·mo
do vistoria, do qual deverá constar os fundamentos do par·ect;}r sobre o estado da embarcacão vistoriada, suas condições
do navegabilidade e si está apropriada ao serviço a que se
destina; termo f?Ste que deverá ser estampilhado e assignado
pelo secretario e mmnbros da commissão e de que se extrahirál. gratuitamente, uma cópia, l{)ara ser entregue ao capitão
da embarcação, proprietario ou seu prJeposto, que passará re~
cibo no livro de termos.
Paragrapho unico. No caso de extr'avio da cópia do termo
de vistoria, será dada outra por certidão medianté petição do
proprietario ou capitão da embarcação. pagando os emolumentos geraes.
· ·
Art. 631. As declarações da commissão de vistor-'ia devem
conter os seguintes iten~.:
a) estado do casco da emharcac;ão tendo em consilien<:ão
o servi~o a que sé de~lina e ao disposto no art. G6G:
0
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b) idem quanto ás embarcações miudas, baias de sa~vação,
estação radio-telegr'aphica, ehronometros, .pharóes, s1gnaes,
bussolas, abrigos respectivos e... serviços. COJ?J2letos :pa,ra passageiros o tripnlaoão e se estao nas cond1coes ·e-XIgidas para
seus usos e boa conservação, bem assim quanto ao que disser
respeito a eonfor)to e segurança dos passageiros P. tripulantes
e a camisa do colUsão;
c) ao prazo presumível 'dentro do qual o casco for jnl~
gado em condições de poder na:vegar com segurança;
d) estado das machinas .motoras em geral, geradm,(~S e
caldeiras altcudcndo ao serviço a que se desUnam na cmhal'cnção;
c) qual o prazo presumível dentro do qual as machinas
motoras em geral, geradores e caldeiras, estão em condições
do poder funccionar eom segurança;
I f)
quail'tO aO .regulamentO daS Va}VUlaS de seguranÇa 0
chronome.tros -e .agulhas;
g) quanto a(f'o.estado 'das- installacões electricas. sanitarias.
do. esgoto dos por~ e de incendio.
,
ArJt. 632. O proprietario 'ou capitão tem a obrigação de
fornecer o pessoal e material ne~essarios para as prova~ hydranlicas ou outras que lhe tforem exigidas.
Art. 633 .. O proprlietario ou capitão tem o dever de dar
aviso á capitania de qualquer circumstancia que houver de
natureza a motivar uma vistoria fóra do prazo regulamcnlmJ.
sob pena de 200$ a 500$ de multa.
Art. 634. Quando algum membro dis·cordar do parecer
da maioria, f.ar-se-ha constar do termo as razões de sua divergencia, de modo claro e preciso, pará que possa ser assigÚado
por elle, embora ·com a declaracão de 'vencido.
A1't. 635. O· capitão que, depois do vistoriada a embarcação .. não tiver á. bor'do ou retirar de bordo o~ apetrechos necessarios para o salvamento, para extinccão de incendios ou
para outros mistéres, devidamente dispostos em seus logares
propr'io~ c promptos a funccionarem, incorrerá na multa de
500$ a 1 :000$. além do ser a embarcação impP-dida de ~ahir
fio porto, c do dobro si pela falta tiver occorrido 'algum accidonto que ponha risco á seguranca da embarcacão ou das pessoas a bordo.
Art. 636. 'J_'odo o capitãp ou propríet.ario, que, terminado o
pràzQ da vistoria, ou houver sido sua embarcacão julgada incapaz de navegar, continuar a trafegai-a ou empregai-a no
f=icrviçu a que se destina, incorrerá na multa de< 5-00$' a 1. :000$,
e, quando intimado a não proseguir, o fizer, além de multado
no dobro, será processa:tlo por desobediencia.
·Paragrapho unico. O capit!o 'dos Portos aUendendo-á~s
clifficuldades .de occasião, poderá ·conceder que' a vistoria seja
realizada depois do prazo si uão houver 'inconveniente e
assim opinar a commissão de vistoria, que será ouvida sohre n
pel ição apresentada para esse fim.
Art. 637. A· embarcação que tenha de serJ vi!;toriada em
socco por •t.er terminado o prazo e ~stiver em porto onde não
houver dique QU carreira, -fará essa vistoria no porto de descarga onde vossa cffcctual-a.
·

se

Art. 638. Quando o proprietario ou capitão não se ·con ..
.formar com o julgamento da eommissão de vistorias, poderá
recorr~r delle para Q capitão dos :Portos. que nomeará· novos
peritos para procederem a outra vistoria, que será defini_tiva.!
I
.Paragrapho uni co. Essa conimissão será presidida pelo
capitão dos Portos, ·si não tiver funccionado na primeira ou
pela pessoa que ·for designada pela Direetoria de Portos e
Costas, a Quem se recorrerá s! tiver siqo presidida pelo capitã~
dos Portos.
Art. 639. Sempre que a embarcação tiver qualquer avaria, encalh~do ou batido. o capitão é obrigado a communi<:!al'
á capitania, que, si julgar necessario, mandará proceder a
vistoria em srcco ou flu\!Lnant.e, conforme as clrcum~tancias,
sob pena de 200$ de mu !ta.
'Art. G-10. As embarcações de linhas subvencionadas serãc
vistoriadaa. ~empre que for posflivel, na presença rlo respectivo fiscal.
·
:Art. 641. ·As ,-istoria~ serão feitas com a presençl:\ de
todo pessoal de hor~o, n sempre que for possível, com a prosen<:a do proprietario ou Feu preposto, devendo-se h.1dicar,
immt'djatamentc, os defeitos notados qu puderem sPr corr·tgidos sem prejuizo do lavramento do termo.
.
Art. 642. Feitos os reparos determinados pelo laúrlo de
vistoria~ o proprietario dC'verá daf aviso por escripto á capitania, afim d 3 8Lrem .vc~ificados pela commissão.
Art. 643. ':\. capitania deverá, logo que alguma embnrca.~ão for julgada em condições de não poder navegar com Fr~
gurança, communicar á Directoria '·de Portos e Costas. dando
o seu nome, numero e porto de registro, e, bem assim. ac;; razões do laudo. Igual communicação deve ser feita á r,'lpifanLl
do porto de registro.
Ar·t. 644. Os compartimentos estanques devem ser experimentados. enchendo-se Ds~es compartimentos de agua até a
altura da linha d'agua, qnando carregada a embarcaoão.
Art. 645. A antepara da collisão não deverá ter valvula
algumu,.nem furlJ, nem' qnalquer meio de communlcaçãr, entre
os compartimenLJs por ella formados para esgoto do comrnrtimenf.o da prt'a.
·
Art. 646. Nenhuma porta éstanque deve ser feita nas anteparas estanqucJ:, com excepção das da entrada dos bm-~i:;.
Art. 647. TodaR as portas dos compartimentos estanuuec:;.
inclusive do~ 1-nne:is, devem ser ~anobradas com faeilidad·~
de um ponto ~ima. da linha d'ag11a, bem assim as valvuln~ dí'
commimicação d·1~ compartiment.os, devendo ser mar~adn lJt~m
~visivelmente na chapa acima .r]a. manivela a dire~çlill para
ahril-~-.s.

·Art. 648. A8 entrada~ para os compartimentos do ciuplo
fundo. devem ~CJ' sufficientes em numero e dimen.sÕt!3 pnra
permiltir umn. bn3 aeraçiio e fa~i: accesso dos mesm.~3. Ji):~a~
cnf.radas devC'm ter tampas que sP- fechem hermetic:tn1f..•nl c~.
Art. 1649. A~ prova•: de pressão hydraulica dos bwquns,
cuju parte surJerinr for formada pelas chapas da coberta. devem .ser feitas com a pres:;;ão {'onrs.ponrh'.nfe á r)p nma rnlumna
de agua de tm~~O pelo menoR, mais elevada qttf\.:a p~r!.e ~·upc-·
rio~ do tanqu(', et quundo Oft parto superior do fanqq~ fit!\~

nbnixo da cobertn, a ,pre~são não deve ser inferior :í. corre2m,40 pelo menos,

~po:adente á de 11mn columna de agua de
r~•ais ~levada qac C;~:JSU [•arte do tanque.

, Art. 650. O fundo da embárcação até a parte stipcrior
da9 cavernas pôdr sf'r protegido por meio de cimento nu qualquer out.ro material approvado que. cubra efficazmentt~ as chapas, r.averna-3 r:. t~abeças de r'ebites.
Art. 651 . As embarcações que transportarem passagr 1ros
devem ter oi me!os de communicacão sufficientes enh·o o
convcz e as coberta~.
Art. 652. Nas cml.mrcnções a vapor, .cada compartimento
estanque, inc~usi'!e os dr_:· duplo fundo, deve ter uma. canali7ação de esgoto, ligada a bomba a vapor.
·
Art. ôú3. o~ assoalho~ e antep·aros dos compar·t.ime~tlns
destinados ás 1'orj3~ e fogões, quando fôr a embarcação de
madeira, deverão ~er f o nados com chapas de ferro ou d.? aco.
Art. 654. A's caldei~s. além das provas de pressã·o hydraulica de no mínimo 50 o/o mais elevada que a de rí~gnuen.
deve Eer exig1da urna pl't~ssüo d13 vapor·es pur·a cOJlllJl'O\-t.u· a
sua resistenciu .
.Art. ô55. Depo!s qué uma caldeira tiver soffrido n prova
bydraulica a que se refe!'e o art. ü54 de modo a satisfa:rer a
commissão de vistoria::~, dever-se-1m gi·avar na mesma ca!ileira,
de :inod.o bem vi!:jvel, a. pressão por que passou a caldeira
nes8a prova, em kilogrammas por centime1ros quadrados, e
os ~.res numeros inc1icativos do dia, mcz e anuo em t:U~ foi
feita essa proya.
.
.
Art. 6ó6. 1\. prova de pressão hydraulica para uma caldeira nov:~. r:ód(ll. ser dhpensada, quando se tratar de canjunf.o t!e caldeiras cuja~~ diversa::; partes houverem sido proNadas separad~.il1lc·nte, si essas diversas partes não deverem
ser reuliidas sinüo por meio de tubos collocados em todc o
seu percurso por ,fóra d~t:,· fornalhas e das conductas, e eujas
juntas possan1 ~c r facilmE.-nte d~smontadas.
Art. 657. Cada caldeira deve ser provida de duas ,·alvuIas de segurança. convenientemr;nte installad.as, reguladas da
modo a deixar o vapor c·scapar-se, desde que a press·ão attinja U limite IYJ!lXimo permittido. Caga Uma dessas valvula:i
·deve ter dimensões tae:, que, por cada uma dellas l'lómenl.e,
possa se escapar todo o vapor produzido, por maior que ~cja
a activ!dade r!e fr.gos, e ~.:em que a pressão, devido ao acl!nmu.o
de vapor, exceda de mai5t de 10 o/o da pressão de reôilnen
udmithda duraa!e 15 minutos com as machinas paradas.
§ ~1.o Urna. oe"sas valvulas deverá ser sellada depois que
a commissão dro viRtoria8. eüandh as caldeiras acteiia::; t1 sob
pressão de regimen. verificar que as valvulas funccio~·u~m
conveniente:rr.emc. Este rello será feito por meio de um si-nete, conforme o modelo que deve ficar sob a guarda e responsabilidade da commh-·são dd vistorias, gravado sol.Jrc o
chumbo derrotidci derran~ado sobre 1 o buraco da fechadul'a. do
cadeado que fecha a valvula. Si as caldeiras trabalharem eom
tiragem forçada. a área das valvulas devü ser propoecicna·la
de wodo q::Je pos~a satisfazer ás mesmas coudiçõe&'.
§ 2.0 As ealdeiras dcve1ão ter um apparelho para allh·iar
a~ YUll\lllas de segurança, :de modo que as do uma caldeira
possam de<Jcarregar independentemente das de outras, rtov~wJo
esse aNJarelho pod~r sel' manobrud~ da. p~aça ~as mnchinas ..
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§ 3. As valvulas do segur:mça devem estar as~entadns
directamente sohro a calclE-ira, não sendo permittido IJI.iUlquel'
meio de communicação entre a caldeira e a valv~la do segu- ·
rança.
·
Art. G58. Não é permittido quebrar o sollo sem prévio
consentimento da capitania e mediante requerimento as'iignado pelo chefe de m·adlinas e no qual declare il motiv'J
dessa nece!;-sidade; esse requerimento deve ter, immectiato despacho do capitão dos pnrtos que, entretanto, poderá I']andar
vel'ificar '3i o sello está conformf.l o prescripto neste regulammito, art. 613, antes dt."! ser quebradd, sendo âqu_elle que o
quebrar sem lic;en..:a . .impo!:la a multa de 200$ a 500$000.
· Art.. ô5ü. Cada caldeir·a devo ser provida de um manometro em ._bom e~tado, convenientemente installado, collocaclo
á vista do! foguist&, em po~ição bem visível e com luz necrssaria, graduadc de modo a indicar a pressão effectiva do vapor
na caldeira em kilogramrnas por cerúimelro quadrado.
Art. 660. Cada caldeira deve ser munida de dons apparelhos. indicadores do nível da agua, convenientemente dispostos, independentemente, collocados á vista de pessoa encarregada da alimentação da caldeira e sufficientemente espaoados um do outro. Um desses indicadores deve ser um tubo
•le vidro ou outro apparelho qualquer, apprpvado, de. paredo
transparente deixando ver o nível da agua e disposto de modo
n. poder ser facilmente limpo e alumiado ém qualquer. occasião. O outro deve ser de um systema de tres torneiras, dispostas em tres planos horizontaes differentes; porém, gara as
caldeiras de pequenas dimensões, poderão, iL juizo da comm~ssão de vistorias, ser de duas torneiras djspostas em dous
planos horizontaes differentes.
~t. ~61. Sempre que se fizer uma modificação .ou concerto nas maohinas e caldeiras, al~ da prova de pressão hydraulica exigida para as caldeiras, a commissão de vistorias
poderá exigir uma experiencia com a embarcação em movimento.
Art. 662. Os recipientes de fórmas diversas, de capaci..:
dade superior a cem litros, que receberem vapor fornecido
por gerador distincto, quando sua communicação com a
atmospllera não fôr •feita por meios que excluam toda a
causa de pressão effectiva notavel, deverão ser submettidos á
prova de pressão hydraulioa, como se determina para as caldeiras . ~ssa pressão deve ser, de 5 % mais elevada que a pressão de trabalho admittida para es~es recipientes.
Paragrapho unico. As caldeiras nas quaes a evapora•;ão
é obtida por meio de reacçües chimicas ou de outras fontes
de calor,· nunca produzindo senão temperaturas moderadas do
mesmo modo que os reservatorios, nos quaes a agua em alta
temgeratura é retida com o fim de, em seguida, fornecer um
desprendimento de vapor ou de calor, qualquer que seja o
seu usp,, deverão ser assemelhadas aos recipientes acima citados.
Art. 663. Os recipientes de vapor deverão ser providos
de uma valvula de segurança regulada para a pressão de regimen admittido a menos que esta pressão seja egual ou superior á nxada para o gerador que a alimenta. Esta valvula
deve ser suUiciente para manter, em qualquer caso, o vapot•
no recipiente em um gráo de pressão que não exeeda de G o/o
0
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& limit~ de regimcn fixado c poderá ser oollocada, · quer no

proprio recipiente, quer no tubo de introducção de vapor,
euLre a torneira e o recipiente.
·Art. 664. As caldeiras devem ter um espaço livre de
om,~O pelo menos, entre & sua parte inferior e a quilha e
ser convenientemente isoladas das carvoeiras e anteparas
transversaes. '·
.
,
.
.
Art. 665 • As .caldeiras auxiliares, assim como qualquer
outro gerador de vapor installado a bordo de embareaçllo a
vela ou a vapor, pontões, etc., estão sujeitas ás mesmas dispusiçóes acima citadas.
.
Art. üüü. Os ·planos, especificações e informações refe ..
rentes ú construcção da embarcação, devem ser apresentados
á commissão de vistorias, por occasião da vistoria regulamentar vara o registro ou arrolamento da embarcação, afim
de que ella possa verificar si estão confo~mes, e, quando Hn·
notada qualquer diHerença na execução do plano approvadn,
a referida commissão deverá submettel-a á consjderação da
Directoria de Portos e Costas.
Art. 667. Os apparelhos empregados para o serviço de
carga c descarga, a~sim como todos os demais apparelhos auxiliares existentes a bordo, quer sejam a vapor, hydraulicos
ou electricos, estão incluídos no numero dos machinismos
sujeitos á inspecção da commissão de vistorias.
Art. 668. Todas as entradas e sabidas no casco, quer
na linha d'agua, .ou perto e abaixo della, com excepção das
destinadas aos serviços sanitarios, devem ter valvulas ou torm~iras entre os cascos e os respectivos tubos, que devem ser
i'ixados ao costado, de modo conveniente, que as torne estanques e que as . permitta fpnccionar em qualquer tempo c
com facilidade.
Art. 669. Quando a caldeira não fôr bastante grande ou
a porta de entrada não permittir a entrada, a commissão de
vistorüt poderá exigir que seja feita a prova de pressão hydraulica annualmente, semestralmente ou quando julgar
conveniente, mas deverá fazer declaração das razões que a
impediram de entrar para examinai-a internamente.
Art. 670. Antes de exigir que uma caldeira soffra a prova
de pressão hydraulica, a commissão de vistorias deve examinai-a, tanto quanto possivel, tomar as medidas necessarias
e calcular a pressão de regimen para a mesma •: Os super~
aquccedores, evaporizadores, receptores, de vapor, etc., estão
suJeitos a esta mesma disposição.
· Art. 671 • Si, durante a prova de pressão hydraulica,
houver qualquer indicação visivel ou perceptível ao ou'i.ido,
ele clet'eitos da mesma, a commissão de vistorias deverá maudar cessar a prova c procurar tomar conhecimento da natureza c extensão dos defeitos, furando a fornalha, as partes
lmixns aos conductores, etc. ·
·,
Art. 672. A pressão hydraulica da prova deve constar d(J
termo flc vistoria.
"\ri .. 673. Urna vez determinada por uma commissão de
vistorias uma pressão de regimen para uma cal{ioira ncnhüma outra commissão de vistoria poderá alterai-a' som
pr<~viam~nte sujeitar o caso á Directoria de Portos· e Co;t.~1s,
comnmmeando-lhe as razões que fazem julgar poder ser feito esse augmento..
·
• ___ .A~·t.__ 67 4 ._ ~m todas a~ vistorias, todas as vezes que a;
PQID!!ll§~UQ ~:x;Igir, ~~ PJªChl!lª~ Q~ 1nQtQres deve~ estat~
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limpos, abertos ou levantadas as tampas dos cylinflros, vai...
vulns, condensadores, bombas~ bronzes, mancáes, etc., e bem
assim qualquer outra parte da machina e machinismos, que
a commissão julgar necessario. As caldeiras deverão estar
abertas, completamente limpas e seccas, tiradas as grelhas
e altares, para QUe possam ser examinadas internamente, P,
qundo a commissão determinar, além dos casos já prévistos
no presente regulamento, estarem preparadas para a prova
de pressão hydraulica.
·
Art. 675. O leme e os apparelhos de governo devem estar em bôas condições de funccionamento. ·Deverá haver um
apparelho de governo de sobresalente, completo, sempre prompto a t"unccionar em caso de necessidade.
·
Art. 676. Os cabos de arame de ferro, de aço ou de Ji ...
nho devem estar em bom estado de conservação.
Art. 677 . Os apparelhos de suspender devem estar em
bom estado 'de funccionamento.
Art. 678. As ancoras e ancorotes devem ser em numet·o
o em peso proporcional á tonelagem bruta da embarcação o
do uccôrdo com a tabella 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 já não estiverem feitas por quem passou o certificado. As ancoras sem cepo devem ser 25 % mais pesadas
do que o determinado na tabella annexa; o peso 9a haste não
deve exceder· de um terço do peso total e os cscovens devem
ser proporcioriae3 ás mesmas, de modo que não possam cnjambrar.
§ 1. As amarras devem ser, em eompriuwnto folal o
em diametro de ferro dos élos, de accôrdo com a tabella annexa, proporcionaes á tonelagem bruta e devem ter uma resistencia ao esforço de ruptura e de tensão nunca inferior
ao determinado na citada tabella.
§ 2. o As espias, quer de cabo. arame, linho ou manillta,
devem satisfazer as condições exigidas na tabella annexa e
e'3f ar em boas condi oões.
Art. 679. Aa embarcações .miudas devem ser construídas
e ter acommodacões, de accôrdo com as regras do art. tjOO
e seguintes, e devem estar promptas para ser arriadas em
qualquér occasião.
.
.
Art. 680. As embarcações movidas a qualquer moi or não
podem. ser cpnsideradns no numero de'~ qnc devem fisf ar
suspensas em turcos a que se refere o árt. 602 o 8f'g-Uintes,
e t.aes embarcações estão sujeitas ás mesmas disposiçi'ies que
a ewbarcacão, quanto á vistoria de casco, machinas e caldeirãs.
.
Art. 681. Nas embarcações a: vapor deve haver uma
::gulha para cada apparelho rlo governo c um padrfío eolloead,sl de modo quo domine o horizonf!' em qnalqner or.casião
du !cmpo, corno lodos os sens aocessorios. :F!ssas agulhas devem ser reguladas e compensadas. O capitão da emllarcaçãiJ
tem o dtlvm· de aprosent.ar· á commissão de vist.orias os regulamentos das agulhas c chronomct.ros Juncados fHII livros
rubril'.ados pela capitania, coru as assignaturas dos que fizerem esses serviços.
·
Art. 6R2. Deverão possuir appar·dlws dn tnl.,graphia sem
flo, approvados pela Repartição Geral dos Telegraphos. com·
ll, pot.eneia necessaria para se oommunicar .com as P,Stacões
ra\UO~elegraphicas de suas respectivas zonas dQ navegação;.
0
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a) as emhar1~a~~ões que, transpol'lamlq .vassaf?CÍfOS e f~
zcndo « grandn e pPquena cabotagem mantuna, ltverr-m ma1~t
de 300 l1meladas de vol'te e as que, executando a cabotagem
fluvial. tiverPm mais de 500 toneladas;
b) as embarcações exclusivamente de ~~rgas .quC'. fa:7.cndo a grande .ou pequena cabotagem mantnna llvcrem a
bordo mais de 30 pessoas.
.
Paragrapho unico. ·Nessas embarcações os dynarnos, l.moforcs e cabos conduct.ores ·devem ser dispostos de modo ·que
as agulhas não possám spffrer a menor perturbac;ão vor ,effeito da corrente electriCa, devendo sp, fazer ex:perienCias,
quando se tiver regulado as agulhas, para verificar si esLa
condição foi satisfatoriamente cumprida.
·
. Art. 683. Todas as embarcações devem ser providas dos
meios necessarios para fazer os signaes regulamentares de perigo; inclusive com fachos illuminativos apropriados a boias
de salvação.
Art. 684. Os capitães dos portos sempre que inspeccionarem, vistoriarem ou julgarem necessario, deverão exigir, em
sua presenc;a, exercícios de fainas de emergencia em qualquer embarcac;ão .
·
Paragrapho unico~ Será multado em 200$ e na reincidencia no dobro, o capitão da embarcação, si para tal faina o
pessoa i não estiver exercitado.
Art. 685. Sempre que os capitães dos portos julgarem
cPnveniente poderão requisitar o comparecimento de um engenheiro naval e demais peritos indispensaveis para fazer
parte da commissão de vistorias; bem· assim, ordenar a vistoria em secco ou fluctuando da embarcação para verificação
da denuncia recebida, correndo as despezas para essa vistoria por conta do denunciante no caso de comprovada improcedencia, independente de. vrocedimento judicial; no caso
de procedencia. correrão as despezas por conta do proprietario ou armador independente das multas e diaposiçõcs deste
regulamento.
Art. 686. As vistorias de que trata o presente capitulo,
serão inteiramente gratuitas, quando feitas por funccionarios
das capitanias. Esses funccionarios não poderão fazer parte
de vistorias judiciarias, porém, na sua falta, serão requisitados profiss1onaes das repartições federaes, estaduaes ou muniCJpaes, e ainda na falta destes serão nomeados profissionaes
Iocaes, de preferencia matriculados.
Art. 687. Os funccionarios federaes, cstaduaes ou inunicipaes, requisitados, ter~o direito a uma gratificacão correspondente aos vencimentos diarios que precebem nas respectivas repartições, para cada vistoria que effectuar.
Art. 688. Quando, porém, os peritos não forem fnnccíonarios de capifania terão direito a uma diaria de 10$, quando
opern.rios e· o ·dobro quando fôr machinista ou electrici~ta,
pr1n' earfa vistoria quo effectuar.
Art. 689. Todas as despezas com u eommissão de vistorias serão por conta do proprictario ou consignat.ario da em..
;barcacão.
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TITULO XV
.Disposições ge1·aes

CAPITULO UNH:;o

JArt,.

OUO. As reclamações de qualquer natureza dos in-

l.!~rf.;sados

sobre acto ou actos dos capitães· dos portos, on de
outras autoridades superiores, deverá ser encaminhadas pPr
jnt,crmedio do capitão dos portos.
Art. ü91. Os despachos do qualquer natureza só serão
feitos ás horas do expediente.
Art. 692. Od inventarios nas capitanias serão feitos do
accôrdo com o que dispõe a lei de Fazenda para o serviço da
Armada.
Art. 693. Só serão recebidos· pelas capitanias, petições e
documentos escriptos em portuguez.
Art. 694. Em todos os casos de sinistros, a capitania procP-derá a inquerito afim de apurar as causas respectivas, enviando ao inspector de portos e costas.
Art. 625. As cadernetas-matriculas e outro qualquer docnmento só serão entregues ao proprio matriculado, ou interessado.
Art. 696. A p~lavra "capitão" é empregada neste regulamento genericamente para designar a pessoa que dirige, é
rc~ponsavel pela embarcação e seus effeitos,• disciplina, etc.,
taes como arraes, patrão de perea, mestre de pequena cabotagem, etc.
Art. 697. Todas as cadernetas-matriculas terão discriminadamente é de modo bem visível uma tabella contendo o quo
se acha disposto neste regulamento sobre pagamento~ devidos
ás capitanias sobre matriculas, exames, vistos vistoria~ c
·
quaesquer taxas de caracter individual.
Ar L 698. Em todas as capitaes serão collocados quadros com as tabellas de taxas, pagamentos de impostos. licenças, etc., em lagares mais vi-siveis para conhecimento dos interessado~.

Art. 699. Qualquer documento ao ser entregue ao proprietario, quer seja gratuito. ou tendo pago taxa de qualquer
natureza, em sellC) ou em dinheiro, deve levar uma declaracão do secretario nesse documento, do artigo do regulamento
em que se ba&eou para assim proceder.
Paragrapho unico. Tal declaracão deve ser rubricada
pelo capitão dos portos ou seu sub~Ututo.
Artr 700. Terão preferencia, em igualdade de circumstancias, os militares sobre os civi~ para os cargos das capitanias.
Paragrapho uni co. Os lagares de patrões, fogu~tas e remadores da~ capitanias serão dados ás ex-praças da Armada
· e só na. absoluta falta destas serão admittidos os matriculados
de outras procedencias que sejam reservista~ da Armada c
do Exercito.
,
Art. 701 . E' adoptada a t.abella de rações annexa a este
regulamento.
Art. 702. As .cartas ou diplomas dos candidatos á matricula serão regie'Íradas nas capitanias, sendo tran~criptas nãQ
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só nos textos dos mesmos como os signars parLicularm~ constantes na columna re&pectiva e, bem assim, todas as annotaçõcs constantes no verso dos mesmos.
Art. 70o3. As cadernetas-matriculas terão todas as folhas
rub~icadas pelo ajudante e, na falta deste, pelo secretur.:.o
ou por funccionario da capitama designado pelo capitão do~
portos.
. . . '· ~ ..,~"~;~
Art. 704. Os exames para obtenção de oartas S'ó serão
realizados no correr dos mezes de fevereiro, maio, agosto e
novembro.
Art. 705 . O tripulante contractado no Brasil para servt..
em embarcação estrangeira deverá ter o respectivo contracto
ratificado pelas capitanias quando o me.s-mo tiver a garantia
do consul da nacionalidade da embarcação.
Art. 706. Para os effeitos deste regulamento a tonelagem
consideradaM é a tonelagem bruta.
Art. 707. Todas as taxas e emolumentos que presentemente se arrecadarem daE'· capitanias serão cobrados em sellos
adhesivos pela lei de oobrança de sello e pela tabella annexa,
excepto para as cadernetas de matriculas, que pagam 1$ além
do sello e as chapas de licenças, que custarão $500 cada uma
e serão paga& em dinheiro.
· Paragrapho uni co. As segundas vias de cadernetas ou
outras pagarão em estampilha mais o valor minimo estipulado
para os termos, afim de ser collacada na primeira pagina de
obE'ervaçõeSt, onde deverá constar a ordem e causa que deu
motivo á expedição dessa nova caderneta.
Art. 708. Nas localidades onde não houver: delegacias
ou agencias das capitanias, os serviços affectos a esE·as repartições pelo presente regulan~ento continuarão a ser desempenhados pelaE• alfandegas, mesas de rendas ou collectorias
federaes.
Art. 709. Nenhum analphabeto será admittido como remador, sendo, entretanto, conservados os actuaes, emquanLo
bom servirem.
Art. 71 O. As disposições deste regulamento poderão ser
alteradas dentro do primeiro anno de execução, afim de serem adaptadas pelo Poder Executivo as medidas indicadas
pela experien~ia.
Paragrapho unico. Todos os casos omissos deste regulamento serão res-olvidos pelo Ministerio da Marinha.
Art. 711. FJcam revogadas as dispo.sições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1925. ~ Alexand1'ino
Pal'ia de Alencar.
'l'abellas das taxas que devem ser cobradas em sello adhesivo
pelas capitanias dos portos do B1'asil

Por matricula pessoal .......................... .
A inclusão da matricula no ról de equipagem será
gratuita.
Arrolamento de qualquer embarcação, movida por
qualquer meio, não sujeito a ~egistro, ou
corpos fluctuanteet fixos ou não •...........
J.ciB de 1925 _:. Voi. II

1$000

2$000
35
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Por licenca arinual de embarcação arrolada. ou
registrada, movida por qualquer meio, ou
corpos fluctuantes fixo~ ou não, até 100 toneladas de arqueação (brutas), ·f$500 por tonelada.
Pelo que exceder de 100· tonelada~ pagará mais
$200 por tonelada.
8ão isentas de taxas as licenças das embarcações
arroladas na pesca, praticagem, regatas, recrei_o e demais presc:r:iptaEt neste regulamento:
.!>or licença de qualquer natureza não especificada
na presente tabelln . . . • . ....•.........•....
Por averbação, no titulo de registro ou arrolamento
de embarcação c caderneta·. matricula ......•.
·Por termo de abertura. de livro da marinha mercante .• ,,l •. :· •••••••••••• , ••••••••• • •••• • • ·!
Pelo registro 'de titulo, carta ou diploma .........
Por termo de encerramento de livro da marinha
mercante, á importancia correspondente ao numero de folhas rubricadas, â razão de $100 por
folha.
,
J1or portaria· de exames feito~ nas ·capitanias .•. ~·.
Por passe_ para a sabida de navio nacional sem linha
regular .•. :• ..
Por passe para a sahida de paquetes de linhas
. guiares de cabotagem ou longo curso ....•..
São isentas de sello as vistorias das embarcac;ões
nacionaes empt·egadas na pequena cabotagem
ou navegação fluvial e interior e ria pesca, as
quaes pagarão somente a àiaria dos peritos não
funccionarios das capitanias!'
Por termo de entrada ou sabida nos livros de deposito de dinheiros feitos nas ca~pitanias de
p(JI'Itos .• . _., ............. ·...•.....•......
Revalidação de cartas ou títulos passados por escolas estrangeiras . .• . .................... ·.•
Observação - Entender-se-ha por termo, toda a
declaracão escripta, datada e assignada por empregado publico, em livro ou documento pàra
interesee da parte, não ~e comprehendendo por
termo as notas relativas a empregados publicos.
Por busca, por anno, de qualquer documento ....
Observação - O sello tie verba serú cobrado pela
Reccbedoria. do Rio de Janeiro, llelna Delegacias Fiscacs, Alfandc.g~as, Mesas de Rendas e
Collectoria!ll Federacs nos Estados. As capitanias dos portos não receberão nem registrarão
papeis sem que dellcs conste o pagamento do
sello de verba.
Por termo de vistoria iJm embarcação .......... .
lPor titulo de registro em embarcação nacional ..
,'l'e~tnº~ não e~·ecificados nesta tabella •••••••.••.

f$500
J$200

!f$\200
3.$000

10$DOO

1

(o

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :.- •'

re-

1$000
2$000

1$5:00
l00$000

.f$0{)0

10$000
20$000

1$500
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TABELLA DA LOTAÇÃO DAS CAPITANIAS DOS PORTOS

Capitania dos Portos do Districto Pederal e Estado do Rio.'
de Janeiro

eapitão dos porto3 (capitão de mar e guerra ou de fl'a ..
gata).
~ ajudantes (officiaes do. Corpo da Armada).
,f patrão-mor (offidial do Corp~ de Patrões~Mol'es>: .,
i secretario.
t amanuense •.
2 encarregados de diligencias •:
6 auxiliares de escripta •
.2 patrões.
~ macbinistaa .,
,t motorista •.
2 foguistas.
~ carvoeiros.
6 primeiros ·marinheiros.
12 segundos marinheiros.
t cozinheiro.
i mestre pratico do porto.
Capitanias aos portos de primeira cla&Be

capitão dos portos· (ofíicial superior)' ..
ajudante (capitão tenente ou to tenente)'.
1 patrão-mó r (official do :Corpo de Patrões-mores)".
1 secretario .
·
1 encarregado de diligencias.
3 auxiliares de escripta .í
t (patrão.
1O remadores •l
t motorista.,
1

1

Capitanias 'dôs f)ortos de segundà classe

capitão dos portos (official superior)'.
t ajudante (capitão tenente ou i• tenente) •.
t patrão-~ór (official do Corpo :~e Patrõe~-móres)'. 1
t secretario.
t encarregado de diligencias.
2 auxiliares de escripta ..
t. patrão.
·-.
8 remadores.·
f motorista.
,f

Capitanias dos J]ortos de terceira classe

1 capitão dos portos (capltlo de co:rweta ou capitlo-tenente).
·
t ajudante (capitão tenente ou fó tenente).
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t' patrlo-mór (offi.cial do Corpo de 'Patt'ões~Móres>.
'
·1 encarregado de diligencias.
~ auxiliar de escripta.
!i patrlo.
6 remadores.
l motorista.
t secretario.

Delegacias das capitanias dos portos
i
t
i
1
4
1

delegado (capitão tenente ou 1° tenente).
amanuense.
auxiliar de esoripta.
patrão.
·
remadores.
motorista.
Agencia& das capitania& dos portos

i agente.
l remador.

Tabella de viveres a que os tripulantes teem direito par dia
e por individuo
Generos -

Grammas ou litros -

Observaoões

Assucar, 0,150 grammas.
Arroz, 0,100 grammas.
Azeite commum, 0,010 litros, uma ·vez po: semana.
Batatas, 0,200 ,grammas •
.Bolacha grossa, 0,200 grammas.
~caft'3 torrado e mo lido, 0.050 grammas.
Oarne secca, 0,300 · grammas, uma vez por semana (a) .
Carne de porco' salgada. 0,100 grammas. uma rvez. por
semana.
Farinha de mandioca, 0,150 grammas.
Feijão, .O.t50 grammas.
Matte, 0,015 grammas.
~Sal, 0,020 grammas.
Toucinho ou banha, 0,30 gramma3, seis vezes por ·semana (b).
~Peixe secco ou camarão.
0,300 grammas, uma ve1 por
semana ..
Vinagre, 0,010 litros.
Carne verde, 0,600 grammas, cinco vezes por semana (cJ.
Pão, 0,300 grammas (d).
Legumes frescos e f rue tas, 200 '!'éls.
Condimento, 50 réis.
Tddo navio deverá ter, ao sahir de um porto, os viveres
neoessarios á viagem até o porto do destino, de aooOrdo com
eata tabella •.
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(a) A carne secca deverá ser distribuida tambem quando
não houver caTne fresca.
(b) O toucinho ou banha não será distribuido quando o
fôr o azeite.
(c) Quando não houver earm~ ,fresca, deverá distribuir-se
0,300 grammas de carne secca ou outra cbnserva.
(d) Quando não houver pAo, deverá distl'ibuir-se 0,200
grammas de bolacha.
Reqras para governo e navegação, constantl! do regulamento
para e,vitar abalroamentos no mar, a que se refere o decreto n. 1·988, de 14 de março de 1895

Advertencia - Risco de abalroamento:
O risco de abalroamento, quando as circumstancias o per.
mittam, póde ser deduzido da cuidadosa observação do rumo
a que demora o navio, que se approxima. Desde que esse ·:-umo
não muda de maneira sensivel, deve presumir-se que existe
semelhante risco.
Art. 17 . Todaa as vezes !que dous navios a vela se approximarem um do outro, de maneira que possa harver risco' de
abalroamento. um delles deixará livre o caminho ao out:-o, na
seguinte conformidade:
a) aquelle que navegar com vento folgado ou largo" .deverá deixar livre o caminho ao que estiver á bolina coxada;
b) aquelle que eS'tiver á bolina coxada na amura de bombo·:-do deverá deixar livre caminho' ao que estiver á bolina
coxada na amura de boreste;
c) quando ambos navegarem com vento folgado ou largo,
porém, marcados por bordos differentes. aquelle que receber
o vento po'r bombordo dever·á deixar livre o caminho ao que
tive·.::- o vento por boreste;
d) quando ambos narvegarem com vento folgado ou largo
o marcados pelo mesmo bordo, aquelle que 3e achar a barlavento' deverá deixar livre o caminho ao que esltiver a sotav:ento;
'
e) aquelle que navegar com vento em pô.pa, deverá deixar
livre o caminho a ·qualquer outro.
A:-t. 18. Todas às ~ezes que dous navios a vapor se encontrarem prôa contra prôa, ou tão proximamente nessa direcção a ponto de haver riscá de abalroamento, ambos deverão
guinar para boreste, de maneira a poderem, passa:- safos por
bombordo um do outro.
Este artigo tão 3omente se ap1plica aos casos em que dons
navios a vapo'r se encontrem na realidade prôa contra prôa,
ou tão proximamenlte nessa direcção a ponto de have: risco
de abalroamento, e nãn áquelles em que dous navios devem
passar safas um pelo outro, se conservarem os respectivo's
rumos.
Os casos a que o 'J)resente artigo se ap.plica veem a ser,
poig, aquelles em que cada um dos navios se apresenta ao outro de pr·ôa on quasi flp, prôa, ou em ontro's termos. quando rle
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dia cada um delles rvê os mastros do outro enfiando com seus
proprios mastros ou proximamente . nesae alinhamento, e de
noite, quando cada um avista ao' mesmo tempo p.ela prôa as
luzes lateraes do outro.
O artigo não tem applicacão de diaf nos casos em que
um dos navios vê o ·ou~ro pela prôa1 cortando-lhe o ~umo; de
no'ite, quando a luz encarnada de um dos navios corresponde
á luz encarnada de outro, ou a luz v.erde á luz rverde, ou
quando pela prôa se percebe uma luz encarnada sem a luz.
verde, ou vice-ver.:::a. uma. luz verde sem a luz enca-rnada, ou,
ainda, quando se avistam ambas as luzes, encarnada ,e verde,
.
em .qualquer direccão, que não seja pela prôa.
Art. 19 . Todas as vezes que d6us navios a vapor se cruzarem de modo que possa haver risco de abalro'amento,
,,;quelle quP. avistar ou tivr.: o outro por boreste deverá deixar-lhe franco o caminho.
AI'IL 20. Todas as vezes que dous navios, um a vapor e
hutro' a vela, se approximarem em direccão tal, que possa
haver .risco de ·abalroamento, o navió' a vapor devérá deixar
livre o caminho ao nav i o a vela.
A:t. 21. Nos casos .em que, de conformidade com o dispo~td neste regulamento, um dos dou,a navios tenha de deixar
livre o caminho ao outro, este ultimo conservará o seu rumo
e a sua marcha, safvo quando, em consequencia da cerração
ou de outras causas, elle se ache tão ·proximo' do outro, que
não seja possível prevenir o abalroamento sómente· pela manob:-a desse outro, caso em que adoptará o alvitre que melhor
for para evitar o mesmd abalroamento (vide art. 27).
Art. 22. Todo navio que, em vi:r.tude do disposto neste
regulamento, tiver de deixar livre o caminho a qualquer outro, deverá tambem. si as circumstancias do caso o permitti:-em .. evitar de cortar-lhe a prôa ..
Art. 23. Todo navio a v,apor que, em virtude do disposfo
neste regulamento, tiver de deixar ·uvrc o caminho a qualquer outro navio, deverá, ao approximar-se desse outro, e,
si tanto fôr. ·preciso, moderar a sua' marcha, ou parar, ou
mesmo tocar ,atrás .
Art. 24. Não obstante tudo que .se acha disposto neste
regulamento, o navio, que alcançar outro dev-erá deixar livre
o caminho ao navio alcançado.
Todo. navio que, vindo de qualquer direcção, entrar por
outro ma1s de duas quartas para ré da linha do travéz deste
isto é, que ficar em posição de não poder evitar qualque;,
das _luzes lateraes deste ultimo, deverá ter-se na conta de naviO alcançador - e nenhuma subseqnente alterat;:ão Ido
rumo cor·rente dos dous navios poderá fazer com quo o alcan~ador seja ~onsiderado navio que cruza com outro no
sentido deste regulamento, ~em dispensai-o-ba no dever de
se conservar. safo d_o - naviO alcanrado - até que o tenha
passado c deixado livro.
De dia, entretanto, como. ~em sempre possa o navio, que
por outro vae entr.ando, ver~fwar C<?~ exacção se está para
avante ou. para ré da referida pos1çao com relação a esse
outro navw. em caso de duvida deverá presumir-se - navio
alcançador· - e proceder nessa conformirindr.
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Art. 25. Em canaes .estreitos dev~rá todo n.avio a vapor.
quando isso fôr seguro e praticavel, encps·~ar-se para aquelle
lado da zona navcgavcl, ou do eixo do canal, Qne lhe ficar
por boreste .
Art. 26. Os navios a vela em movimento deverão deixar
livre o c.aminho aos navios a vela e barcos, que estiverem
pescando com redes, linhas ou arras{ões.
Este preceito, porém, não dará a nenhum navio á vela ou
barco occupado .em pcsoar, o direito de obstruir qualquer pas8agem por onde costumem transitar outros navios, que não
sejam os de pesca. ,
Art. 27. Na observ,ancia e applicacão pratica dos preceitos constantes deste regulamento, será perciso attender devidamente, não só a· todos os riscos da navegação ou do
abalroamento, rnas ainda, a quaesquer circumstancias especiaes, que poss.am tornar neoessaria alguma pret'erição dos
mesmos preceitos afim de .evitar perigo mais trnmediato.

Deserção
Para ser lançada a causa 1o• (deserção), na cadernetamatricula dos tripulantes observar-se-h.a o seguinte:
Será lancada no Diario de Nav-egacão a declaracão de. não
se achar á'bordo o tripulante ................ ·.. (nome, capitania em que ·é m.atriculado, numero da caderneta-matricula e profissão) bem assim os objectos de sua propriedade
que tiver deixado ou aquelles que, não lhe pertencendo, tenha
levado e, lavrado opor um dos officiaes o seguinte termo, cuja
·cópia será entregue com a caderneta-matricula n.a respectiva
capitania, de accôrdo com o art. 58 7, do. Regula:rr.ento das
Capitanias:
- 1

Ternto,de deserção
Aos . . . . . . dias do mez de . . . • • . . • • . . . . . do anno de
. . . • . . . . . . . . • . a bordo do ....•......•...• ,.... , presentes
F ....•..••...•.•..... , capitão do .........•. ~- .....•. , e
~s testemunhas F............... F •..•...... -........... e
]11•••••••••••••••••••• , foram· por 1nim, F· ............... ,
lidas as declarações de ausencia contidas nas Jolhas do cLirvro Diario de Navegação, verific.~:~-ndq-se que o tripulante
lf .•......................... , matriculado na Capitani.:). dos
·Portos do Estado de ........ ,..... : sob o numero ....... .
com a profissão' de .•...........•...... , desertou de bordo
·
deste navio.
E para que conste de sua caderneta-matricula e do termo
de distracto a ser lavrado na C_apitania dos Portos do Estado
de ........................ , lavrou-se este termo que vae
assignado pelo capitão do . . . . . . . • . . . . . . . . e pelas' testemunhas, todas acima mencionadas·. Eu, :F. . .........•..... OJ
que o escrevi.
F ..

F.
F.
F.

............................. ,
. . ... . ... .. . . . .... . . .. . .. . . . . .,
. .. . . .... . . .. . . . . . . . . .. . . . . .,
. . . . . .. .. . . . . . . . . • ....... ,
• .. •.•

capitão~

testemunha.
testemunha .
testemunha .
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Para serem lancadas as diversa_s causas de desembarque
e despediàas nas cadernetas dos matriculados, observar-se-ha
o seguinte:
Lanç,ar-se-ha no Diario de Navegação: nome, capitania
onde é matriculado, numero da caderneta e profiss~o e as
causas de determinaram seus desembarques, quer por inquerito on não.

Formularia
'Portaria

(Fls. 2)

A Sr.
(um dos officiaes de
bordo).
Chegando ao meu conhecimento o facto de .......... .
. . . . . . . . . . (relata-se minuciosamente o facto sobre que tiver de se proceder a inquerito), delego-vos as attribuições
policiar.s que me competem afim de que torneis conhecimento
do alludido facto, procedendo o respectivo i~querito para 0!-1
fins convenientes, servindo de escrivão o Sr. . ........... .
. . . . . . . . . . . . (no caso de ser necessario proceder-se a corpo
de delicto, quando se tratar de crimes que dei;x:em vestígios,
serão tambem nome,ados os peritos) devendo autuar a presente com OS' documentos que forem accrescendo.
Saude e fraternidade.
F. F.
Capitão.

Autuação

(Fis.

1)

Aos . . . . . . dias do mez de . . . . . . . . . . . . . . . do anno de

.......... , a bordo do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . me foi

entregue a portaria e (mais doc~mentos ou objectos que acompanham) qne tudo adeante vae junto, do que lavro este auto,
Eu. F ................................. , que o escrevi. e assigno.
F ......... ,. ..................................... ,

Servindo de escrivão

Auto de corpo de delicto
(Fls. 3, si houver)
A os .......... dias do mez de ............... do anno de
.................. as. . . . . . . . horas, a bordo do ......... .
. . . . . . pre:'.>entcs F ............................ e li' •.......
. . . . . . . . . . ·.·.. (nh qualidnd~ de peritos) prestado por este'::!
o . co~ntn•omisso de bem e fwlmcnte desempenharem a sua
nussao declarando com verdade o que descobrissem c encontrassem e o que rm Sllfl f'Ollsciencia cnf,r!ldPssem. aflnrlla an-
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toridade encarregou-os de proceder. a exame em ........ (sH
especificará o objecto a examinar, si pessOa,. ~adaver•. partas, gavetas, etc.) e que respondessem. aos quesitos segumf.~s:
1." .•......•................•....•••...
2." ......•• : .................••..••••••
3." ..............•.............••..••••
4." .•....•.......•.....•••.••..••.•.•••

Em consequencia. passaram os peritos a fazer os exames
necessarios, conclui dos · os quaes declarara..m o seguinte:
·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (descrevem-se todas as observações feitas) e que portanto respondem ao 1" quesito que .......... .
ao zo quesito, que.................... ao 3o que ..... .
e ao 4" que ............................................. .
E foram estas as declarações que em sua consciencia e
debaixo do compromisso prestado fizeram .. E, por nada mais
haver. deu-se por concluído o exame ordenado e de tudo se
lavron o presente auto que por mim escripto e rubricado por F.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . encarregado das diligencias policiaes que
presidiu o acto assignado pelos peritos e testemunhas, com:..
migo .F. . . . . . . . . . . . . . . . . servindo de escrivão que o escrevi.
F ......................... .

Perito
F" ........•...•..• , •••....••

Perito
)

}I' ••••••••••••••••••••••••••

Testemunhas :) F ......................... .
) F .........................•
F ........ ·................. .

Escrivão
Interrogatorio summario
(Fls. 3 ou

4)

Aos_ . . . . . . . dtas do mez de ........ do armo de ....... .
bordo do ou o fficina naval, etc ........... , onde se. achava
F. . . . . . . . . . . . . . . . . . encarregado do presente inquerito, commigo F. . . . . . . . servindo de escrivão, apresentaram-se F .... .
e como testemunhas F. . . . . . . . . . F. . . . . . . . . . e F ......... .
afim de serem interrogadas sobre o facto constante da portaria que lhe fo1 hda. E logo aquella autoridade passou a fazer o interrogatorio a cada um de per-si da seguinte fórma:
Perguntado qual o seu nome, filiação, estado. naturalidade. Capitania em que é matriculado e profissão?
a

HPS[HHlrt('U: ••.••.•..••.•.• •..•••••••••..•.••••••••••••

......... '. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............. .,

·
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Perguntad·o como se tinha passado o facto constante
dos doownentos que lhe foram Iid.Qs? tRESPONDEU .......•
(Seguir-se-hão todas as perguntas que o encarregado do inquerito julgar conveniente ao esclarecimento do facto e as
respostas dadas pelo inte-rrogado, destacadas estas daquellas).
E como nada mais foi J?erguntado nem respondido, deu o encarregado deste inquer1to por findo o interrogatorio, mandando lavrar o presente auto, que depois de lido e achado
conforme, assigna com o indiciado (ou .com duas testemunhas
pelo ipdiciado por não saber, não querer, ou não poder este
escrever) e commigo F .................. , servindQ do escrivão, que ~ escrevi.
F .....•...................•.

Encarregado do inquerito,

F ...........................:
~Indiciado

F ...........................j
Escrivão

E d~ como assim fizeram as testemunhas as referidas
declarações deu-se por finda a inquirição, que vae assignada
pelo official encarregado do inquerito com as testemunhas
(ou com F. . . . . . . . . . . . . . . a rôgo do que não souber ou nãõ
puder escrever) e . commigo F. . . . . . . . . . . . servindo do eserivão que Q escrevi.
F ......................... ···:
Encarregado do inquerito,
Testemunhas:)

~·.:::::::::::::::::::::::: ~~

) F .........................•;
F ...........•... , ...........;

Escrivão
Conclusão
'
•........ , a bordo do ou officina naval,
etc. . . . . . . . . . faço estes
autos conclusos ao Sr ........................ encarregado do
inquerito do que lavro este termo. En, F .................... .
s..ervindD de escrivão, que o escrevi.

Relatorio
Examinando-se o presente inquerito, verifica-se que ..... .
. . :. , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (refere-se tudo quanto estiver averiguâ.do, não só em relação ao facto como tambem a respeito
do indiciado autor) sejam estes autos remettidos a F.: ....... .
. . . . . . . . . . . . . . Capitão deste navio, ou director da offioina, etc.,
a qnem compete decidir afinal. Bordo do ou officina naval,
etc ............. , em (menciona-se o logar) em .... de ....... .
de ............... de 19 ... .
F .................•.........•

Encarregado do inquerit.o.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

REMESSA

Aos. . . . . . . . dias do mez de. . . . . . . . . . do anno de .....•.•
faz-se remessa destes autos no Sr ........................•..•
capitão do navio tal ou director da officina naval, etc...... .' .•
do que faço termo., F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . servindo de escrivão.
·
que o escrevi.
AUTO DE INFRACÇÃO
Auto de infracção do §:. . . . . do art....... do Regulamento
dr ...... de ................ de 19 ...... Javrado contra ...... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . n1orador e1n .................... .
Aos ...... dias do rnez de .............. de 19 ...... nesta
oirla<lc do. . . . . . . . . . • . . . . . . . eu abaixo assignado .............•
. . . . . . . . . . . . . . com as testemunhas . . . . . . . . . . . . • . . . presentes
aelwi f'm eontravenção a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contra o disposto
110 ~- ••• do art ....... do ................................... .
contra o lllCSino ............................................ .
Javro este auto para ser apresentado ao Sr ................... ..
,Capitão dos :Portos, afim de mandar proceder contra o infractor 1m eonformidade do Regulamento das Capitanias dos
Portos.
Eu,............... . . . . . . . . . . . . . . . . . lavro o presente auto
que assigno com as testemunhas presentes.
Rio de Janeiro, em .... de ................ de 19 ..••

Testemunhas:
(Este auto deve ser lavrado por qualquer Iuncoionario
da Capitania que verificar a contravenção e deverá ser entregue ao Capitão dos Portos.)
N .......•

AUTO DE lNFRACÇÃO
Auto de infracção do §.. . . . . .. do art.. . . . . . do ............
lavrado contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . morado~
Aos . ·......... dias do mez de .................. do anno
de. . . . . . . . . . nesta cidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tendo chegado ao conhecimento do Sr......................... (posto e
nome) ...................... Capitão dos Portos (narra-se o
facto com Ldas as circumstancias, nomes das testemunhas si
houver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . confira o disposto 110 § .... do art .......... 1lo ........................... .
pelo que contra o mesmo .................................... .
lav.ro o presente auto por .ordem do Sr. Capitão dos Portos, no
qual vac declarado que o infractor fica citado para pagar a
multa d<' ......... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no prazo de
dez dias contados da data da intimação, ficando sujeito ao prDcesso e cobrança executiva nos termos das leis vigentest caso
não pague nesta Capitania dos ;Portos no prazo acima inaicado·
a multa que lhe 1é imposta se~ prejuizo de quaesquer outras
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penas em que tenham incorrido ou venha a incorrer e de quaesquer diligencias ou obrigações que lhe tenham sido exigidas
ou venham a1 ser, independente de ...........................•
~Itcencas, indemnizações, .ou qualquer motivo) a que está su.Jeito .............................. Eu, . . . . . . . . . . . . . . . . . secretario da Capitania dos Portos, lavro Q presente auto que assigno com o Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitão
dos Portos.
.
(Nome da cidade), ...... de ................ ,de 19 .•

F. F.

F. F.

Capitáo dos .,Portos

F. F.

Infraetor

Secretario

•rest.en1unha ...... ·....................... .
Tc$feinunha ............................. .
UAPITANIA DOS PORTOS

Rio de Janeiro, em. . . . de .......•........ do 19 ..•.
INTI,Mj\ÇÃ O

O .................... (posto e nome) ............ Capitão
dos Portos, manda o Encarregado de Diligencias ............. .
que intime o Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para no prazo
de ...... dias entrar com a importancia de ..... : ............ .
da multa em que incorreu pela infracção do art.. . . . . . do regulamento annexo ao decreto.. .. .. . .. . de.. . .. de ........ : ..
de f9 •... conforme o termo de infracção lavrado nesta Capitania dos Portos do teôr seguinte:
Auto de infracção ........................................ .

... . ... . . . .. . . . . . . .... ........ .. ........ .. ·············· ....... .
Capitão dos Portos.
Sciente (rlafa F. F. F., (intimado).
Cerl i fico que no! ifiquei F .......................... , hoje,
:.\.s...... horas no (logar) do teôr desta int ima<;ão. da qual
ficou ~l'iPntc (ou rteixou de lonçar a nota dP seientP. por não
querer ou não ~aber lêr IH'I~l e:::rren'r.
Cidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em. . . ele. . . . . . . . . . . . de f Çl,

F. F .

•

...... .... .... .... .. .. .. ... ... ... . .. ....
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PHOCESSO DE MULTA

Hl .••
(Na primeira folha da eapa)
Processo para cobrança de multa em que incorreu F. F. F.
por infracção ·do art. . . do Regulamento das, Capitanias dos
Portos approvado pelo decreto. . . . . . . . . . . . de. . . de ......... .
de 1~ •.•
(Na segunda folha)
AUTO DE lNFRACÇÃO

·(Na terceira folha)
INTIMAÇÃO

• • • • • • • • • • • • • • •I• • • •

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

Sciente. Em. . . de.......... . . . . . . de 19 ...
F. F. F.

(intimado)
Certifico que notifiquei F............................ hoje,
ás. . . . . . . . horas no (logar) do teôr desta intimação, da qual
ficou sciente ou deixou de lançar a nota de sciente, por não
querer ou não saber ler nem escrever.
Cidade .............. em .... de .............. de 19 ... .
F. F. F.
Encat·regado

d(~ Diligencia~

CNa quarta folha)
TERMO

Ao~. . . . dias do mr~z de. . . . . . . . . . . . . . . . . . dn 1H. . . . 111~sta
r. idade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tendo decol'rido o prazo de ......•
dia~ pal'a u vagamento da multa de que foi inUmado em .....
de ................ de 19 .... subam estes autos :i despaclHJ r]()
Sr. l~apitão dos Portos (posto e nome) c que para constar laYl'ei e~tc auto e assigno.

F. F. F.

Secretario
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DESPACHO
Faça-se o respectivo processo e contas e remettam-se (ao
T·hesour<\, Delegacia lF'iscal, Mesa de Rendas ou Collectorias federaes) estes autos para cobrança executiva da multa e mais
diligencias em que incorrem.
Capitania dos Portos do ................ , em. . . . de ..•..
de 19 ..

•l

'l

i' • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ;

Capitão dos Portos.
Segue-se:
Conta das diligencias effectuadas e não satisfeitas por
F ...................................•...•.........•...•...~.,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4.

(Data) ........•... •: . ................•
F. . . . . . . . . . Encarregado de Diligencias.
•1

Conforme -

F. . . . . . . . . . . . Secretario.

Segue-se:
TERMO

Aos ...... dias cio mez de .............. do anno de .....
em vista .do despacho do Sr ......................... capitão
dos Portos, remettem-se estes autos ao (Thesouro, Délegacia,
Fiscal, Mesa de Rendas ou Collectorias Federacs).
Secretario.
·{N'ota) - Estes autos são rcmettidos com officio do capitão dos Portos.
aECURSO
(Primeira folh:L !capa):
Proc~sso de recurso interposto por F. . . . . . . . . . . . . . i}o.ntra a multa que lhe foi ~imposta pelo capitão dos P'ortos em
.' .... de ............... de f9 ... , por infracção do § .. .. , do
art. ...... do decreto ........ de ... de ... ,........• de f 9 ..•
Segue-se a peti:cão do recorrente pedindo os tra~lados, nà
qual o capitão dos Portos :dará o seguinte

DESPACHO
Ao Secretario, para: dar os traslados pedidos. Em . . do
.......... de f!) •••;
Rubrica F. . . . . . . . . . . . .Capitão do::3 Portos.·
O Secretario, dentro do prazo legal, dará os traslados coiln·ando recibo da parte.
Segue-se a petição de Tccurs() com as razões do recorrente., ·
'
·
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O secretàrio lavrará o termo seguinte:·
lA.os . . . . dias do mez de . . . . . . . . . . . . do anno de
na Secretaria da Capitania dos Portos do [Estado do .........•
. . . . . . . . . . . . . . me foram entregues estes autos por parte ae
(pessoa que tenha entregue ou remttido) do que pãra cons.tar faço o presente termo.
Eu, li' .......•.••.••.•••••••• , secretario.
·o •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ADVERTENCIA
Antes do ser apresentada a peticão ao capitão dos Porto~.
o secretario v.erificn.rá si com eff·eito o recorrente está dec.tro do prazo de IC'inco dias do pagamento da multa, independentemente do despa~ho e dará a seguinte
INFORMAÇÃO
Informo que o supplicante está dentro dos cinco dias depois do pagamento da multa. o qual foi feito como consta. da
certidão á fls ..... ~em .... do mez de ............ do anno
,, 1
de . . . . . . . .
'(Data) ................ O Eecretario F
(nome por inteiro)
Levada assim a. pet-ição ao capitão de Portos, dar~ elle
.o seguinte
o

o

•o. o o o • • • • • o . . . . . . o:

o

DESPACHO
'l'ome-se ~ i·ecurso por termo nos autos, e slgani-so os
termos na fórma da lei.
(Data) ..... : . .
:cr:.ubriea do capitão dos Portos).
O secretario, logo que reoobar d~spaohad:t a peLicão de
recurso com as razões, e dentro do ilJrazo legal. .tomará por
termo o recurso nos autos, como segue:
o • • • • • • • o o o • o • o • o • o • ·, • • o·

TERMO DE RECURSO
Aos . . . . dias do mez de ...... ~ . . . . . do ànno de ...... ,
nesta cidad·e do ............. , na Secretaria da Capitaniru dos
Portos, do [IDstado de ............ , compareceu F ............. ,
e por clle foi dito quo recorria para. (capitão do-s Portos, inspeotor de Portos c Co·stas, :Ministro da Marinha) da multa
imposla. contra ellc, etc., como consta destes autos. na f6rma
de sua petição retro; do que dou té e fiz este termo, •Quo vae
pelo mesmo assignado (ou por F .......... a seu r01go por não
sabm~ ou não poder ·Cscrcvor) c por mim F ........• secretaria.
QUC O Cf;Cl'CVÍ.

Eu, li' ...••••••.

o •• ,

secretario. F ......

o ••••••·

Segue:

'CO~CLUSÃO

Aos ... dias do mez de . . . . • . . . • . . . do anno de .... , na
Secretaria da Capitania dos Portos do. Estado de ..........• ·:
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faco estes autos con~C~lusos oo capitão dos portos. do quo, para
constar, lavro o presente lermo.
F ......................• secretario.

O capitão dos postos, si quizer reformar a de·cisão, absolvendo-o. poderá fazer dentro do :prazo ·legal e depois de dar
em sua s·entença as razões de seu procedimento, concluirá:
"Dê-se baixa no termo de infracção e entregue-se a importancia da multa ao recorrente. (Data) ........ F ......... .
carpitão dos portos (nome por inte~ro). Ou mandará junlar
ao recurso o·s traslados .que julgar Cünvenientes.
Si for sustenbada a multa o capitão dos portos dará o
seguinte despacho (sempre rcom as razões da negação): Itemettam-se os autos á autoridade superior ·(inspector de por .•
tos e costas. ministr-o da Marinha.) para deliberàr sobre a
confirmação ou revogação desse despacho.
(Data) ............ F .............• capitão dos portos
'(nome rpor in~eiro).
O secretario remetterá então o processo á instancia superior, depois de lavrar o seguinte termo:
Aos ...... dias do mez de .......... do anno de .....•
na Secretaria da Capitania dos Portos do ;Estado de .......... ,
faço remes.sa destes •autos ao (inspector de 1portos ·e costas.
ministro da Marinha), na fórma do despaCJho de ........... .
do que. para constar.. lavro o prese~te ·~ermo e dou fé. F ..... .
. . . . . . . . . . , secretano (nome por mt.e1ro) .
Si houver juntadas de papeis, documentos, petições, se
lavrará o termo seguinte:

JUNTADA
Aos ... ; . . dias do mcz de. . . . . . . . do anno de ....... .
na secretaria da Capitania dos Portos do Estado de ........ .
faço juntada a estes autos da petição, documentos, etc., que
adia!lte seguem, do que para constar lavro o presente termo. F ............. , secretario, o escrevi.
DATA DO RECEBIMENTO
Aos ....... do rnez de ........ do anno de ........... .
na secretaria da Capitania dos Portos do Estado de ........1
me foram entregues estes autos por parte de F ........... .
(pessôa quo tenha entregue ou ::-emettido); do que para constar faço o presente termo.
F ............. , secretario.
Decreto n. 14.596, de 31 de dezembro de 1920 - Hegulao :l;~rend·amento de terrenos de mangue· de propriedade da
Um ao.
O President~ da HepulJI ica f tos Estados U:lidos do Brasil
usando da autor.1zação concedida no art. 2°, V. § 4o da lei nu~
mero 3.979, de 31 de dezembro de 1919, resolve que o arren-

ACT0:3
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damento dos terrenos de mangue de propriedade da União
obedecerá ás condições indicadas neste decreto :
Art. 1. • Os terrenos de mangue de propriedade da União
poderão ser arrendados mediante as seguintes bases:
§ 1 . o Ficará reservada uma faixa de 33 metros ao longo
da costa e das margens dos rios attingidos por maré, na qual
será absolutamente prohibida sob qualquer fórma a utilização
do mangue.
§ 2. o Os terrenos não comprehendidos na faixa de 33 melros serão divididos em lotes de cinco hectares, cad·a um, para
serem alternadamente arrendados.
§ 3. o Cada lote de cinco hectares poderá ser subdividido
para facilidade de arrendamento.
§ 4. o Nos lotes de exploração o córte do mangue só poderá ser feito na altura de um metro acima, pelo menos, do
plano do nível da preamar maxima.
§. 5. o O arrendamento será feito mediante concurrencia
publica e pelo prazo maximo de nove annos.
§ 6. o O Governo nomeará fiscaes do contracto de arre::J.damento, devendo a nomeação recahir em funccionarios de
Fazenda.
§ 7. o Delimitada a área de exploração e assigrtalada no
terreno, em marco permanente, a altura maximll do córte, o
fiscal, em suas inspecções, verificará si o arrendatario invadiu áreas co'!ttiguas á do objecto do arrendamento ou si infringiu o § 4° do art. 1°.
§ 8. o A infracção do contracto será punida com as seguintes penas:
a) a invasão da zona reservada, quer na faixa de 33 metros quer nos lotes contíguos, com a multa de 500$ a 1 :000$;
b) a infracção do § 4°, do art. 1o, será punida com a multa
de 500$ a 1:000$000;
c) em caso de reincidencia de invasão, com a pena de rescisão do contracto e perda das bemfeitorias feitas;
d) a falta de pagamento do preço do arrendamento faz
incorrer o arrendatario na multa de 10% si nãc, effectuar o
pagamento dentro dos dous primeiros mezes, contados do dia
do vencimento, na de 20%, dentro de quatro mezes. Findo
esse prazo proceder-se-ha á cobrança executivamente;
e) a falta de pagame::1to. de 12 prestações do arrendamento importa em rescisão do contracto com perda de todas
:1s bemfeitorias realizadas pelo arrendatario.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1920, 99° da IndepenHomero
dencia e 32° da Republica. - Epitacio Pess6a. Baptista.
Alte1·ações no processo de aforamento de terrenos de marinhas
f! seus ar(~1·~scimos: estabelecidas pPlo dec1·eto n. 11. f)!H,
de ,'Jf tll' de:.embro

rliJ

,1920:

Arf . 1 . o O processo para concessão de aforamento de terrenos de marinhas e seus accrescidos obedecerá ás regras estabelecidas !la legislação em vigor com as seguintes modificações.
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Art. 2. ·· Versando ·a audiencia obrigatoria d&.s municipalidades tão sómente sobre o alinhamento e rbgwaridade do
cáes e edificações da servidão e logradouros publicos ou outros interesses municipaes, a Dlrectoria do Pv.trimonio ou as
delegacia~ hscaes não lhes remetterão os processos de aforamento mas lhes abrirão audiencia sobre o objecto do reque··
rimento por officio, instruido com uma das cópias Lia planta
apresentada.
§ 1. o As municipalidades deverão e!lviar as suas respostas dentro do prazo de vinte dias, contados a partir da data do
recebimento da consulta, findo o qual considerar-se-ha :;eu
s1leucw como assentimento pleno á concessão pretendida.
§ 2. o Em t.odas as communicacões que se tizerem ás muuicipalidades é de rigor notificar que o prazo da respos~a é. de
vbte dias, para os eHeitos do paragrapho anteceoente, tn-{tne.
§ 3. o !:;i as municipalidades allegarem justa razão no decurso do prazo, sobre a exiguidade deste, afim de inlormarem
convenientemente sobre o objecto da concessão, poderão a Directoria do Patrimonio ou as delegacias fiscaes conceder novo
prazo não excedendo de dez dias, prevalecendo a disposição
anterior no caso de falta de resposta.
§ 4 ~o Só prevalecerá como impedimento ao aforame!lto a
impugnação das municipalidades, si ficar provado que a conce!S:3ão prejudicará o alinhamento do cáes, arruamentos ou
obl'as que a mesma municipalidade tenha executado, esteja
executando ou venha a executar, segundo pr-·ojecto, existente
e do qual ser'á annexado uma cópia á dita impugnação.
§ 5. A municipalidade, com a sua resposta, deverá devolver a planta que lhe houver sido remettida.
Art. 3. Na mesma occasião em que se abrir audieneia
á municipalidade serão ouvidos os Ministerios da Marinha e
da Guerra, dir'ectamente na Capital Fednral ou por seu representantes nos Estados, capitanias de portos e commando~
de regiões militares, sobre si a concessão póde embaraçar a
navegação e serviços navae~ e sobre os interesses da 'defesa
nacional.
§ 1. A esses informantes não ser'ão remettidas plantas,
nem o processo, mas descripção minuciosa do objecto da concessão.
Art. , 4. As autoridades que solicitarem as audiencias pedido que as respostas sejam dadas dentro do pràzo de 20
dias e si o não forem recorrerão ao ministro da Fazenda, para
que este, junt.o aos outros ministerios, providencie no sentido de compellirem seus subordinados a attenderem esses pedidos de infovmações.
Art. 5.0 Quando no local da concessão houver obras federaes ou projecto de obras, será ouvido o ministerio a cujo
cargo estiverem essas obras, pelo mesmo modo indicado para
as audiencias dos Ministerios da Guerra e da Marinha.
Art. 6. Os requerentes de aforamentos apresentarão
plantas em tres vias, sendo uma em papel téla. devidamente
sellada, e duas cópias heliographicas.
Art. 7. Os editaes a que se refere o art. 14, do decreto n. 4.105, de 22 de fevereir'o de '1868, serão affixados por
prazo nunca inferior a 30 dias na repartição arrecadadora
do logar do te~reno e publicados trinta vezes consecutivas aos
orgãos officiaes do logar, si os houver.
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§ t.o A despeza com a publicação dos editaes correrá por
conta do requerente do aforamento.
§ 2. A publicação dos editaes não exclue a intimacão pessoal sempre que fôr possível.
Art. 8. A medição, demarcação e avaliação de que trata
o art. 6° do decreto n. 4 .1 05, de 22 de fevereiro de 1868,
será feita por engenheiros da Dir'ectoria do Patrimonio, na
falta destes por engenheiros que tenham a seu cargo serviços e
obras federaes e na falta destes por engenheiros da confiança
do director do Patr'imonio ou dos delegados fiscaes.
Art. 9. As duvidas que suscitarem sobre o valor dos terrenos serão resolvidas por arbitramento, sendo um dos arbitros por parte da Fazenda, outro por parte do pretepdente ao
aforamento e um desemvatador. de livre escolha do ministro
da .F'azenda.
§ f.o A designação do desempatador será solicitada por•
telegramma ao ministro da Fazenda, quando a duvida sobre
o valor for suscitada em I>roce:~sos em andamento nas delegacias .fiscae&.
Art. 10. Feita a avaliação. a Directoria do Patrimonio
<Ju a delegacia fiscal ver'ificará si se trata de terreno já cadastrado para pagamento da taxa de occupação, cadastt·ando-o
si ainda não o estiver, cobrando ás taxas não pagas e multas
de\tidas e, si o estiver, verificará si o contribuinte está quite
com a Fazenda Nacional.
Art. 11 , Quando se dér apparecimento de areias monazíticas ou outro qualque~ deposito, cuja colheita implique na
desvalorização do terreno ou em uma industria extractiva,
poderá o Governo annullar o contracto de aforamento.
Art. 12. O notario publico que passar escr'iptura de
compra ou venda de terrenos de marinhas ou seus accrescidos
sem a transcripção do conhecimento do pagamento de laudemio, fica sujeito á multa de 500$000.
Art. 13. Na fórma já estabelecida para os casos de vend1
de parte do domínio util de terrenos aforados, ficam os terrenos desmembrados sujeitos ás taxas de fôro e laudemio e ás
regras que vigorarem na época do desmembramento.
Art. 14. Revogam . . .se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de t920. - Homero Baptista.
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As amarras e correntes devem supportar o esforço mínimo determinado . nesta tabella e o respectivo certificado deve. ser aprescn-.
tado á commissão de vistoria no acto do registro. Nos pesos estão incluidos os de duas manilhas para as duas extremidades de cada.
amarra ou corrente.
Çada fio do arame componente ao cabo de aço deve supportar, depois de galvanizado, um esforço minimo correspondente ao
determmad~ nesta tabella e a resistencia de todos os fios de arame reunidos deve ser superior de 10 o f o pelo menos, ao determinado
para cada fio. ~ada fio de arame deve poder ser torcido oito vezes, pelo menos, e depois destorcidos e endireitados sem se partl~em.
Cada nav1o deve ter a corrente ou cabo de arame como entender o seu proprietario mais conveniente, segundo a tabella ac1ma •.
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O peso do cepo da ancora não incluido nos pesos desta tabella não deve ser superior a 25 % do da ancora.
As ancoras sem cepo devem ter 25 % de peso a mais do_ que o determinado nest"a tabella.
Qualquer que seja a ancora, de•e ser de modelo approvado pela Inspectoria de Portos e Costas.
A haste da ancora sem cepo não deve ter um peso superior a um terço do peso total da ancora.
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25
25

40
50
65
75
90
100
115
125
140
155
165
175
105
·215
230
240

255

265

280
205
325
356

360
373
446
480
535
555
585
610
660
700
7331

775
8401
865.

~~1

990

L~~j

1.130
1.185'
1.232

I

2~900
2~950
3~200
3~500

3.700
3.900
4.200
4.500
4.700
5.000
5.200
5.500
5.700

6.000
6.400
6.700
6.900
7.200
7.400
7.600
7.900
8.300
8.900

9.000
9.300
10.700

11.500

11.700
12.200
13.000
13.500
14.200
14.800
15.500
16.000
16.700
17.400
18.300
18.800
19.500
20.200
21.000
21.800
22.500
23;500
24.300

Cabos de arame de aço
flexivel

Cabeças de arame
de aço
o

CIS

"ü

~=:o

~~

~(.I

e

=~

:§ ~

...

~"'t:J

u

[JJ

I·=
'· u

"'

49
51
51
57
57
63
63
70
76
76
79
79
87
87
90
90
98
98
101
101
101
108
108
108
114
114

e

CJ'"CI

[JJ

77

77
84
84

86
86
86

93
93
93
93
98

C.CIS
eu
OQ)

.8"t:J
ti)

E
Q)

41
43
43
48
48
57
57
59
66
66
68
68
74
74

7.200
8.100
8.100
10.160
10.160
12.700
12.700
15.750
19.300
19.300
20.570
20.570
20.557
24.557
26.470
26.470
31.420
31.420
33.390
33.390
33.390
33.8ê0
33.860
33.860
43.690
43.690

... "'t:J

I

90
90
90
110
110
110

7.400
8.290
8.290
10.420
10.420
12.920
12.920
15.890
19.560
19.560
20.960
20.960
24.780
24.780
26.730
26.730
31.810
31.810
33.320
33.320
33.320
39.060
39.060
39.060
43.443
43.443

·=
Ei5.
o=
(..14 ...
... ou
,2"t:J
rn
[JJ

48

48
51
51
54
60
63
63
67
73
76
79
86
86
89
89
92
102
102
111
111
117
117
127

135
135
135
135
135
135
135'
135
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
127

e==ou
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~

Ctn

"'t:J
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e.~

~"'t:J

.§
CIS
... "'t:J

ou c.
Stn
=ou

e=.oo

(..ICIS
uo
"'t:J

5.100
5.100
6.800
6.600
8.130
8.130
9.140
11.180
12.700
12.700
14.220
17.270
19.300
20.570
23.880
23.880
25.910
25.910
37.600
34.040
34.040
41.150
41.150
46.230
46.230
54.360

41
41

·uo

-~"á

.§c CIS...

... e
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e=
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u
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(..14 ...
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~
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·-o
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=ou
ou
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o

o
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~
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CIS ti)
·o
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=o-
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Espias de amarrações

Espias de manobras

Cabos de reboque

C.CIS
eu
o
CJOU
"'O

z

... u

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

1
1

127
127
140
140
152
152
165
178
190
190
203
216
228
241
254
254
237
267
279
305
305
330
330
347
347
372

1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

.~

CIS

u·c C.
outn
...
ou
ouCIS

o~
...._
ou c.

@~

z

Cabo de arame
flexivel

(J"'t:J

.§~

curn
·-o
(.I ...
c ....
ou ou

o=
<:.)o ...

~=

·=Ei5.=

115
119
119
122
122
127
127
130
130
135
135
139

139

I

89

89

89
89

89
89
101
101
114'
114
127
127
139
152
127
127
127
139
139
152
152
152
152
165
165
178

De manobras

De amarras

.!:::: E

46.130
46.130
52.490
52.490
55.470
55.470
59.650
59.650
63.775
63.775
66.890
66.890
73.060
73.060
76.540
76.540
82.860
82.860
87.170
87.170

115

3
3

~"'t:J

ü

Uo

UJ

101
101
108
108
111
111

3

e.~

~E

'-u

I

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

C til

ou a.
-ti)
e ou
=Q)

... E

ti)

46.310
46.310
52.500
52.500
55.370
55.370
59.280
59.280
63.080
63.080
66.830
66.830
72.490
72.490
76.720
76.720
83.530
83.530
87.070
87.070

2

165
165
165
165
165
165
165
165
166
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

CIS
·c:;

E:=

..2-o

117
117
125
125
128
128
132
132
136
13â
140
140
145
145
149
149
154
154
156
155

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

89

101
101
114
127
139
139
152
165
165
165
165
178
190
165
165
165
165
165
178
178
178
178
190
190
203

O·~
.....
a.
C til
ou
ou
.§
CIS
... '"O
C.CIS
Eu
o
CJQ)
"'t:J

Espias
Cabo de arame
de aço

o

em
=ou

Ê'g

Cabos de reboque
Cabo de arame
de aço

~

"'t:J

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

220
220
220
220
220
220
250
250

250
250
250
250

250
275
275
275
275
275
275
275

137
137
137
137
144
144
144
150
150
160
160
170
170
180
190
200
210
215
220
225

54.300
63.000
63.000
63.000
71.360
71.360
')'1.360

78.080
78.080
84.180
84.180
95.040
95.040
106.550
138.650
131.540
146.540
153.710
160.350
167.930

372-..J
406
406
406
432
432
432

-

---

-

---

-

2
2
2
2
2
2

2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

165
165
185
185
185
185
185
185
220
220
220
220
220
220
220

220
220
220

220
220

I

~03

216
216
.216
216
216

I

I

229

241
216 I
216
216
216
229 II
22!1 I
241
241
241
254
254
254 I

I

2
2
2
2
2
2

2

165
165
185
185
185
185
185
185

178
190
190
190
190
190

206

3
3
3
3
3
3 I

220
220
220
220

220

216
190
190
190
190
203
203

3
3
3
3
3

220
220
220
220
220
220

!!16
229

2

3

220

íià

:-ua

229

22g

I

. Quando se empregar cabo de arame de aço flexivel esp~ci.al em logar de cabo commum as dimensões dadas nesta tabella podem ser
't'eduzJ~as, comtanto.que o cabo supporte o mesmo esfo~ço nummo determinado nesta tabella e que o cabo seja formado de seis cordões
com v1nte e quatro ftos de a~~~e cada cor.dão e que o d1ametro de cada fio de arame seja 1/5 da circumferencia do cabo.
As esp1as do cabo de unno dos navzos de cabotagem deverão ter pelo menos, dous terços de comprimento.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo

t)

'l'I'l'ULO DA PROPRI·EDADE E :ÕO REGISTRO

Capit_ania dos Portos
Do ........••••
N ........••••

O capitão dos Portos do .............................. .
Faz saber aos que o pn~sente titulo de registro de embarcacão virem. que: ................ domiciliado em .........•
declarou perant~ esta Càpitania do Porto. o seguinte:
1°. nome no navio .......... t.ypo de construccão ..... .
armação. . . . . . . . . . . . . . . . classe ......... .
2°, comprimento . . . . . . . . bocca . . . . . . . . pontal ...... .
contorno ........ Tolenagem bruta ........ liquida ...... .
3•. lmmr da construccão. . . . . . . . . . . data do lancamento
ao mar .......... nome do constructor .......... qualidade
dos principaes materiaes empregados na construccão .......•
4°, nome do construet_or da machina. . . . . . • . typo .••...
forca em cavallos nomina~s ....•. numero de caldei;-as ..... .
typo das caldeiras ....._. . . . . "Pressão de regimen ......... .
propulsor ........... .
5°. nacão a que pertencia ........ nome que tinha .........,
titulo por forca do aual · passou a ser propriedade bras iIeira ....••.•...••...••....•...•. _..•.•...
- ·6°, época e natureza do titulo de acquisição .......... .
7•, nome <lo proprietario. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . como
fez certo pelos documentos que apresentou e ficam archivados nesta Capitania.
Capitania dos Portos do ............................. .

..... . . " ..............,.,.
Capitão dos Portos.

•' .... •

..

566

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

{Modelo 2)
REGISTRO DO TITULO DE PROPRIEDADE DA FJMBAll·
ÇÃO REGISTRADA
N .•.•••••••••

Inscripcão civil de l>ropriedadg da .......•••••••••.•.•••• ;.,.
Porto de .•........
Nome do navio .•...••••.•. typo de construccão.. . ....•..
Armação .....•... Classe ·-. ~ ..... Comprimento ........ •.
Bocca ........ Pontal ........ Tonela~em: bruta ....•...
Liquida ....... Contorno ....... Logar da construccão ........
Data do lançamento ao mar . . . . . . . Nome do constructor ... .
. . . . . • . . . . . . . . . . . . Qualidade dos principaes materiaes ·empregados na construccão • . . . . . . . . . Norne do constructor da
machina .. r._ •• ,..... typo......... forca em cavallos nominaes. . . . . . . . pressão de regimen. . . . . . . . propulsor ....••.•.
Nacão a que pertencia .......... nome que tinha ......... .
Titulo por forca do qual passou a ser propriedade , brasileira .......... : . . . • Epoca e natureza do titulo de acquisicão ............ Nome do proprietario.
como se
fez cert.o pelos documentos que apresentou e ficam archivados
nesta Capital!.ia ..
Capitania dos Portos de .....• f3m •.•• de ...... de 19 ..
•..& • • • • • • • • •

CaniUlo dos Portos

·············~··•·.·····

Secretario

567.

AC'l'OS DO- PODER EXECUTIVO

(Modeio 3)
Tilu.lo de JJI'U[Yriedade e do arrolamento

Capitania dcs Portos do ......................... .
N ......... .

O Capitão dos Portos do Estado de ................... .
t ..uJos que o presente arrolamento virem que ..... .
• • • • • . . . • . . . . .• domiciliado em ... ~ .............. , der.larou
peran~e a Capit!lnia dos Portos o seguinte:
t) Nome da embarração ......•... armação ...........•
2) Comprimento ....... ; .. Bocca ........ Pontal. ..... .
Contorno ............. Tonelagem: bruta .............. Numero de passageii'OS ........... .
3) Typo dl.'. machina. . . . . . . . . . força em cavallo~ nominaes. . . . . . . . . . . . pressão de regimen. . . . . . . . . . sysh~ma do
propulsor ........... .
4) Nom2 do ronstrttctor ...................... Jogar da
construcção. . . . . . . . . . . da ta da construcção ............. .
5) Divisão e classe ....•..••..........................
6) Nome do proprief.ario .............................. .
7) Estaeão .•....••. , .•••........................•-·....•
Capitania dos Porto'.: do Estado de .......... , em. . . . •.

Faz saber a

de •••.••••••••••• de t.9..!J.!j., •.••
\_·~·. . . . . . . •

_. •

e e

•••••• e e

•

e e ••

I

Capitão dos Portos.

• . ••

•

••

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(l\IIJdelo 4)
Registro do titulo de prop1'iedade da emba1'cação ar1•olada

Capitania dos Portos do ..................... .
N .•.....•.•

Arrolamento feito em ........ de ........... de 19 .... .
da embarcc;.~ão .............. Armação .............. ,
Compriment1............. bocca.......... Pontal ........ .
Contorno. . . . . . . . . . . 'J?onelagem bruta ................ .
Numet'o de passageiros ............................. '· ..... .
Typo da machin3 .................. força em cavallo~ nmmnaes. . . . . . . . . . . . pressão de regimen. . . . . . . . . . . . systcma dp,
propulsor . . ........................................... .
Data da construcção ., .................................... .
Divisão e ela~ se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estação. . . . . . . . . . . .
N'orp~ d!l proprietario ............................. , ..... .
restdencia . . .....
Capitania do~ Portos do Esiado de ........... , em ...... .
de ...••......• de f9 ••..••
~orne

••••••••••••••••••••••••••••••

• • •• •

•

•

•

•

1

Capitãó dos Portos.

Secretario.

(·Modelo 5;'
TP.rmo de entrada

Declar3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitão de. . . . . . . . . . . . . ôe
nacionalidade . . . . . . . . . . . . . . . Signal do Codigo ............ .
1'on~lagem d~ registro .......... Forca da machina (cavallos
nommaes) . . .. . . . . . . . Pro~ulsor ..... : . . ~rmação .. ........ .
~rac~ de r~g1stro. . . . . . . . . . . . Pro.prtetarto. . . . . . . . . . . . ... .
ConsJgnatario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedencia .......... .
Tripulação. . . • . . . . . Passageiros. . . . . . • . . . Carga. . . ..... .

Data da en'rada ......................................... .
(Data)
F .._.. _... _............. • ... .

(Datado e est.ampilhado)

Capitão.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo 6)
PASSE
Nesta Capitania dos Portos apresentou-se ................... .
capitão do ...........•........• com destino ao porto de ........ .
o qual exhibiu seus despachos exigidos pelo art. 297 que estando
correntes provavam estar a embarcação desembarçada.
Este passe deverá ser entregue ao funccionario da Capitania
dos Portos que se achar presente a bordo ou na auseucia deste
deverá ser entregne pelo consignatario com a declaração dos nomes
dos passageiros, dentro de 12 horas após a sabida do navio.
Capitania dos Portos do Estado de ................ em ...... de
..................... de 19 ••••
Capitão dos Portos

Classe

INomes dos passageiros

I

Destino

(Modelo 7)

TERMO DE SAHIDA
Declara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitão d ............... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de nacionalidade ...................... .
Entrado neste porto em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme as
declarações feitas se destina ao porto de ........................ .
em ..... de ..................•... de 19 .... conduzindo •. ·....... .
. • • . . . . . . . . . . . . . . . . de tripulação e .... ·;o ••••••••• passageiros e a
carga de ................. .
· (Data)
F .............•......................

Capitão
(Datado e cstampilhado)
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ACTOS DO PODER EXBCUTIVO

(Modelo 8)
TERMO DE AJUSTE DE SOLDADAS

Aos ......... dias do mez de ........... do anno ...... nesta
cidade de ......... : •...... compareceu nesta Capitania dos Portos
do Estado de ................... que declarou ser. . • .. . . . . . .. . de
................... de ..•...•... toneladas de arqueação de registro
a ............•. com machina da força de ....... cavallo nominaes,
de propriedade de ....................... , registrdo em ......... .
. . . . . . . . . . . . . . destinado á conducção de ............. e que tendo
de sahir em viagem para .... ~ .......... com escalas por. ........ .
apresenta com a lista integral e nominal de sua tripulação o rói de
equipagem que havia livremente contractado pela fórma nella
expressa, afim de ser ratificado o ajuste pelos seus signatarios e
lavrado e competente contracto por esta Capitania, onde deixava
para os devidos effeitos a lista de sua tripulação com as respectivas
soldadas, data e assignatura. E sendo por mim .................. .
Secretario IJP.rante ........................ Capitão dos Portos c
........................... feita a chamada dos tripulantes constantes do ról com a lista .da tripulação apresentada, assignada pelo
Capitão para ficar archivada nesta Capitania, mandou ............ .
. . . . . . . . . . . . . Capitão dos Portos lavrar este termo de ajuste de
soldada dos tripulantes de ................ com ................. .
seu Capitão, para ser por esta fórma dado por firme e valioso o
trato constante do rói de equipagem, hoje datado e assignado por
....................•..•....... Capitão dos Portos e ........... .
• • • . . . . . . . . . . . Secretario, que para constar lavrei este termo que
vae assignado por mim ....•.••....•.•.•.••• ~ . • . . . Secretario por
• . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitão dos Portos e .....•.....•••••.
Capitão.

Capitão dos Portos.

Capitão. .

Secretario
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AOTOS DO .PODER EXECUTIVO

(Modelo 9)

LISTA DOS TRIPULANTES

Particulal:idades do engajamento
cn
o
~

Cl)

a
z

(I)
~

:s

Assignatura
dos
tripulantes

~

(I)

CU
"t:S

"t:S
CU

~

CU
"t:S

·-:9 .a
(I)

"t:S
CU

11c:

~

(,J

~

'4)

·-

p.

Cl)

"t:SO
C:"t:S
OCU

:;

!::
OCI)
"t:S..,.

cu.;! ·-CU
cu=
-~
~=_f!
CU

g,
CU
z e -a e
CU
~
:s C)
C)
o
~

Cl)

z

o

c:

(I)

e
~

'c;'
~

c:

(I)

o

~

CU

1ú

o

Soldadas

ds
·;o

~

~

OD

c:

(I)

o

o=

"t:SCI)
~

CU

~

o

...l

N

Cl)

e

e 0..'o""

e

Cl)
~

CU

·>
'""
o

o..

c:

o

~

Cl)

'""

e

(I)
~
~

·:;::
'o""

o..

I
1
2

3

4

5

6
7

(Pautada)

8
9

10
11
12

13
14

........................ em .•... de ................... de 19 ... .
F ..........................•...........
Capitão.

572.

.,_a.roS1 PO PODER }aECUTIVO

(Modelo 10)
TERMO DE CONFERENCIA DE ROL DE EQUIPAGEM

Aos ..... dias do mez de. . . . . . . . . . • . do anno de 19. . . . nesta
cidade de ............. compareceu nesta Capitania dos Portos do
Estado de. . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . . . . . . . . . . . . . . que sendo
capitão do navio registrado em ............ toneladas, de proprie-·
daC:le de. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. sabido deste porto em ......•.
com destino a. . . . . . . . . . • . . . . . . . e chegado de volta de sua viagem
a .................. deve apresentar os seus papeis para a conferencia do ról de sua equipagem. E sendo por mim ............... ,
secretario perante o mesmo ........ ~ ............... , capitão feita
a conferencia do rói com as cadernetas dos tripulantes que foram
.apresentados, e achando-se conforme (ou declara-se o que houver)
do que dando conhecimento a ....................... Capitão dos
Portos, mandou lavrar este termo (ou o competente auto de
infracção) para por elle responder ............................... .
capitão. E para constar lavrei este termo que assigno com ..•.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . Capitão dos Portos.

Capitão dos Portos

Secretario.

Livro de objectos, que, recebidos pelo Secretario P •••..•.••.. : •••.•..••.•••..••••.• (ou Patrlo-Mór F ..•...•..••...•.•.•.••..
da Capitania dos Portos do Bstado de ......................... , lhe ficam carregados.
Preços
Discriminaçlo da carga
Da
unidade

l

Resalvas
Totaes

Inventario dos objectos qu~ se acham no archivo da
Capitania e na Secretaria, a cargo d 1 ..>ecretario F ..•....••.•

Dá-se resalva ao Secretario F •.••..••••

(õ~ ·P~iiãõ~Mór

A saber:

Bscripturas de ........................................... · ·
Talões de ............................................... ··
Talões de ........................................ ·········
Copiadores de officlos •...................................•

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

12
10
10

o

,
$

$

-

Livros em branco com 200 folhas .......................... .
Livros em branco com 100 folhas .......................... .
Livros em branco com 50 folhas ......................... ..
Livros talOes dara licenças ............................... ..
Papel almasso (resmas) •...................................
Papel para officios (folhas)., .............................. .
Lapis pretos ............................................. .
Lapis bi-color •............................................
Enveloppes para officios .................................. .
Pennas de aço (caixas), ................................... .
Tinta preta (lit' os) ....................................•....
Canetas ••....... ~"...................... ·.·················
Oomma-arabica (vidros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .

Capitania dos Portos do Estado de .................. em
...... de .................... de 192 .•••

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

F.................... .
Ajudante

Capitão dos Portos

Recebi em perfeito eslado, o constante do invenBm ...... de .................... .
tario acima declarado.
de 19 ..•••
F ...•..•...•..•.•. ·..•• ·•...

Secretario
Recebi nesta data os objectos que se achavam a
cargo ·do Sr. F .......•...•........ (posto ou funcção e nome)
de accOrdo com o presente inventario:
(Discriminam-se os objectos, excluindo-se os que
constarem das resalvas)
Em •...•. de .................. de 19 ..... .
F •......•.•...•.•••.......

Secretario
(ou Patrlo-Mór)
Visto - P .•..•••.........•......••.
Ajudante
Carrega-se mais. os objectos declarados •..••••• ~ •.•••••

.... ... ....................... .........................
Leia de 1925- Vol.

rr-

Paa. 572. .:.._ 1 -

6
6
6
9
2

500
12

6
500
2
2
12

6

$
$
$

,

$
$

$
$
$

,
$
$

$

,
,,
,,,
,,
,,

·F:::::::::::::::::::::::::

;.~~· ~i,j~~iõ~ ~bai~·~ ·d~c~~~~d~·s: ·P~;ã:::::::.

,

(rite~c·I~~~~:~~ ·~~ ·~liiec·t~~):::::::::::::::::

$

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

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

$

Capitão dos Portos

Ajudante

$

f,

$

·-

(Modelo 12)

-CAPITANIA DOS PORTOS DE ............. · .. ·······················

MOVIMENTO DE CHAPAS, CADERNETAS-MATRICULAS, REQULAMBNTOS E ALUQUEIS DE ANCORAS, AMARRAS
E EMBARCAÇOES DA CAPITANIA

Deve
Datas

19 ..•.
Q)

"'t!J
o.S
""CJ

Q)Q)

M

~

,.

õ

Haver

19 ••••

>

Q)

Objectos existentes e recebidos

e:s=o
z

Oatas "'cn
o.S
""CJ
Q)Q)

N

:E
Cadernetas existentes (no ultimo dia do
trimestre anterior)
Chapas (idem, idem)
Róes (idem, ideml
Cadernetas recel> das durante o trimestre
(Guia de remessa de .............. )
Chapas recebidas durante o trimestre
(Guia de remessa de ........ ~ ..... )
Regulamentos (idem, idem)

,.

E:õ

I

c

Objectos vendidos, inutilizados ou
estragados

~=
og.CJ

e

õ z=o

Cadernetas a ..•... Rs. (off. ou vale n°)

~

íL
~

·o

~
~

t."'.l

"
t."'.l

~

Chapas a ...... Rs. (off. ou vale no)

ll'2
Ci

Aluguel de ......... (off. ou vale no)

:a
o

Secretario

c::
>-3

g

w
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ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

(Modelo 13)

(Modelo de que trata o art. 711)

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
EMBARQUE DE TRIPULANTE BRASILEIRO A BORDO O~: EMBARCAÇÃO
ESTRANGEIRA

Clausulas de contracto
O abaixo assignado, capitão do (nome do navio e respectiva
praça de registro e nacionalidade) em viagem ~ara (porto do destino e escalas) solicita da Capitania dos Portos do (logar do contracto) licença para embarcar o marítimo F ..•..............•....•
caderneta matricula numero ........ como (foguista, moç~, etc.) a
(soldada por viagem, por mez, ~te ............ ). O capitão é obrigado, em caso de desembarque ·do marítimo em outro paiz que
não seja o Br~sil : .
.

1°, a repatrial-o para o porto do Brasil do respecivo engaja-

mento;

2.0 , a pagar-lhe as soldadas devidas;
3°, a garantir-lhe de qualquer modo alojamento e alimentação

desde seu embarque até a partida do navio que deve repatrial-o;
41), a nãó fazer qualquer convenção ulterior contraria a estas
disposições.

Observaçõetf- Durante.toda a duração do contracto, o marítimo não poderá ter collocação e salarios inferiores dos deste contracto. Este engajamento é valido por toda a duração do embarque, não obstante a renovação do ról de equipagem.
· Passado em duplicata no (porto do contracto) em ..... de .....
. . . . ..,.•.•...... de 19 ..•.
Visto pelo consul (da nacionalidade do navio) que se compromette a lançar no ról do ....... (nome, nacionalidade e especie do
navio) as clausulas acima.
Passado em duplicata no Consulado de ................ em .... .
. . . . . . • . . • . •. . . . . • . de 19 •••. ·
A Capitania dos Portos de ..••................ autoriza o embarque do maritimo F ••••••••••••.••••• , a que se refere este contracto e a vista das clau~ulas nelle estabelecidas.
Capitania dos Portos de ................ , em .... de .......... .
de 19 ....

Capitão dos portos.

575

AC'J.'iOS DO PODER BXBCUTIVO

(Modelo 14)
TERMO DE DISTRACTO E RESCISÃO DE AjUSTE
DE SOLDADA

Aos ..... dias do mez de .. ; ......... do anno de 19 ..... nesta
cidade de ...........•.... , compareceu nesta Capitania dos Portos
do Estado de .................. , que sendo capitão de navio registrado em ............... , de propriedade de ..................... .
que sahira de .........•...... , com destino a ................... .
e que apresentou a caderneta e processo feito a bordo (menciona-se o facto que motivou o distracto ou a rescisão do ajuste
de soldada), apresentava-se com ....................... tripulante
·para fa~er (o seu distracto ou rescisão), afi111 de que constasse
do rói de equipagem o desembarque do · referido tripulante.
E sendo por mim .................... , secretario, na presença de
........................ , capitão dos portos e .... ~· ........... .
capitão, feita a chamada de ................. , tripulante do navio,
foi por este ratificada a declaração do capitão. E, para constar,.
mandou ......................... , capitão dos portos, lavrar este
termo e fazel~o constar do rói da equipagem para justificação da
falta ou desembarque do tripulante ............... do navio .. ~ ... .
. . . . . do que para constar lavro este termo, que vae por mim .... .
. . . . . . . . . . , secretario, por .................. , capitão dos portos e
....................... , ·Capitão e ................ ~ .... tripulante,
assignado.

Capitão dos portos.

Secretario.

Capitão.

Tripulante.

(Modelo 15)

Aos. . . . dias do mez de .......••......
de 19 ... , eu .....•........ (nome,- posto e
funcção com os (patrOes, remadores, etc.)
•.•............, apprehendi, por infracçlo
do § ... do art .... do decreto .... de .. .
de· 19. . . o seguinte: . . . . . . . . . . . ........ .

Aos ... do mez de ...... · ..•...... de 19 ... eu ••.............• (nome,
posto e funcção), com os patrOes, remadores, etc •......... apprehendi, por
infracção do § . . . . do art ... do decreto ••.... de .... de 19. . • o seguinte: •..

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

(narram-se todas as circumstancias)
pertencente .............................••...•.••......•............•..•••
········································
'
morador á rua •...............•...•.••........•.. ~· .•.....••...•.....•••••
(narram-se todas as circumstancias)
E, para constar, lavro o presente auto, de que dou cópia ao infractor,
pertencente ............................ . que está sujeito ao pagamento da multa e mais despezas que accrescerem.
morador á rua ....................•.... ~
E eu ......•....................................•..................•••
E, para constar, lavro o presente auto, de o escrevi e assigno.
que dou cópia ao infractor que está sujeito
Rio de janeiro, ..... de ............ ,. de 19 .... .
ao pagamento da multa e mais despezas
que accrescerem.
E eu ................................. .
o escrevi e as signo ..................... .
Rio de janeiro, ... de ......... de 19 .. .
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

~

AUTO DE APPREHENSÃO

AUTO DE APPRBHENSÃO

I

E:

I

I

I

I

I

I

Testemunhas .......................... .

Testemunhas ............................ • ...........................•

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

.......... . .........................., .................. .
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(Modelo 17)

~

i"

;l.

Capitania dos Portos ••..•.•••.••.•••••••••••

:";>

....
:0

Capitania dos Portos .......•••.............

..

N ........ .... •.

N •••••••••••

t;:)

·~'"1

< •••••••••••..••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••..•..•..•.•.•.....••.••............•..•..•.••
::>

....,
••

!"""'"

••

::::

Capitão dos Portos

Por esta repartição se concede licénça a .......•.. ~ .. ~~

>
n

Capitão dos Porteis·

..

~·

o

Por esta repartição se concede liéença a ..•.•..•••••••.

.................. ............................... ' ................................................................ .
para descarregar cinza no.logar denominado ••••••••.••• :: para"descarregar cinza no logar denominado ..•.••..••.••....
~

..

..

.

.

.

...

::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ~á· ~~~~~;ri{tââ'cie do ~rtig~ ~:::::::: ·ti~-R~g~i~rit~i{to· d~~- capt:

na conformidade do art. . . . •. do Regulamento das Capi- :: tanias •••••••••••••••• ~ •••• ~ •• , ••• ·, • ! ·••••• • ••••••••• ~ ••••••

..

tanJas ••••••••...•••••••.•••••••••••••••••• , ••••••• ~ ~ • • : : ......................................... ~ • ~ • • ••• • ••.•.••.•••

Secretaria da Capitania dos Portos do. • • • • . . • • • • • • • :

em ..... ~. de!·············· de·:19........

Secretaria da Capitania dos Portos do i

•••••••••••••••••

: ·················~··················••··~-.-........ -............ .
: em ••.... ·.•...• de •.......•..•.•••• de 19 ••••••

...................... ...... .........................
Secretario.

i\ux. escrlpta.

Secretario

m
1::1·
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t"l
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Aux. de_ escripta

:-J
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~·

::1

(Modelo 18)

~
GO

Capitania dos Portos .••....•••..••.••.••.•••••.•

Capitania dos Portos ••.••..••..••...•.••
N •••••••••••••••

N •••.•.••••••.•

.................................................. ....•• c.s ............................... ........................... .
Capitão dos Portos
Na fórma dos arts •••••••• a ••... do regulamento
de ••••••••.••••.•••.••.••••.••••••• ~ • •• • • . . • • • • . • •
concedeu-se licença a •.•...•..•....•.•..•.••••••...
para ••••. lastro de .•••.•.••. toneladas de lastro de

•·

..o. "'...
•• o

Capitão dos Portos

•• .Q

:: cu
Na fórma dos arts ...••..•..•• a .•.••.•.•• do regulamento
:: : de •••...•••••..•.••••••.••.•.•••••••••.•••.••.••••••.•..••••
:: bD concedeu-se licença a •••.•.••••••••••.••••••.•••.•.•.•.••.•••
:: ~ .••..••.•.••.••••......•.....•.•••••••••..•.••....•••..•••••
~ para ••.•....
lastro de ..••••....•.•...••••••
·· ti toneladas de lastro de •..•......••.•••••••.• ficando sujeito ao
. . ... disposto no citado regulamento.
•• G)

.......................... o................ o.. o..... ::

..

::

o...............

G)

•• >
•• G)

Secretaria da Capitania dos Portos do. • . . • . • • • ::
em ....• de .•...•..•..• de -19 ..... .

o

Secretaria da Capitania dos Portos do .....•.•......•••••

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

-~m .....•..•.

Secretario.

Aux. escripta.

de .•........... de 19 e 16)

Secretario,

Aux. de escripta.

>
~
'al
C'l

~

o

;g
t:t
i

=

§"
~

~

(Modelos 19 e 16)
N ••••••••••• •. •

N •••••••••• ·• ::

Capitania dos Portos do

Capitania dos Portos do

...................................................................................................................
Por esta repartição se concede licença ao •..•••.• ~~

p~~i:::::::::::. ~i·~~~i~;ritid~~i~ "ci~. ~~i:::::::::: "ci~

regulamento das Capitanias.

Por esta repartição se concede licença ao •••••.•.••.••••••

:: p~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: ·.~~· ~~~-f~~~i·d~d~
:: do art ......... do regulamento das Capitanias.

>
o

~
o

{.Q

-9

Secretaria da Capitania dos Portos do •.••••.•...• ::
Secretaria da Capitania dos Portos do ..•••••••.•.•••.••••
•••••.•• em •••••••• de ••••••••••••••• de 19....
:: •••••..•..••..••••.......••.•••.•.•••••••..•••••.•.••••••••••
:: em ••.•.••. de .•...•...•.....• de 19 ....•

g
lliJ

::tt

~

............................ §
Aux. de escripta
M:

llll-

Secretario

Aux. de escripta

::

Secretario

<
o

. ::
(Licença para obras, concertas, subir em carreiras ou entrar
:: em diques e outras).

~

(Modelo 20)

ROL DE EQUIPAGEM

~

Toneladas de ·registro
Numero
de registro

Nome do navio

Força de machina !Numero de accomm 0 ..
cavallos nominaes'
dações para tripulantes

Porto
de registro

>

C".l

Liquidadas

Brutas

~

00.

l::::l

o

!

Nome do proprietario, residencia, Estado, cidade, rua e
Nome do capitão, numero da caderneta, residencia,
Estado, cidade, rua e numero da casa:
numero de casa:

"'o

,

l::::l

l:"''j

trl
• • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '•' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~

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

I

o

• • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

As diversas pessóas cujos nomes estão escriptos e constam de ....•• pessôas engajaram-se como tripulantes para
servirem a bordo do referido navio, conforme as categorias e ajustes declarados na columna correspondente aos respectivos nomes .
•

.... •
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•.• •

•

•

•. •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• .•

•

•

•

•

•

• ...

•

• ·•

•

~ • • ·•

•

l

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

...................................................................................... ··························· ....
....... .. .. ... .... ............ ... . ........ ... ......... .... .. ....... . ............ .... ............ ... . .... .. .. ... ... .. .
En1 ..••.• de ............ de 19 ..•.

Capitão
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Idade

j:l)

Naturalidade

:4.
r;·
s::

Numero da caderneta
Capitania onde é
matriculado
Categoria do
tripulante
Data do
~ngajamen~

Logar do
engajamento
Por mez

Data
---------~

O)

Rubrica do --é-a~
pitão do porto
Adiantado
Saldos
Habilitaç ão

~

Conduc· a

~
~

(SÇ

o.

o
::s
aq

(!)

j:l)

'i;;"

s

(!)

::s
......
o
cn

c:
j:l)

o.

o

(!)

Ul

(!)

8

O'

o

N

Ul

j:l)

Causa

<O

o.

(!)

Ul
Por viagem "'
redonda
Rubrica do cap tão dos
portos

( .J1

00

~
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5:
j:l)

o

Por viagem

Logar

-...1
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(Modelo 21)
CAPITANIA DOS PORTOS DO

~

........... ................. ............................ .. ............................................................ .
::CAPITANIA DOS PORTOS DO

•·.

N., ••••

N •••••

A Os •... do livro de cfc do secretario da Capitania dos
Portos do ......••.•.•..•••.•••.....••........•.......•.•.
com o cofre das multas por infracção do regulamento das Capltanias dos Portos lhe fica debitada a fmportancla de ••....

::
A fls ..• do livro de c/c do secretario da Capitania dos
:: Portos do •.•..•••.••.••••••••••.•••••............•.•••••
:: com o cofre das multas por infracção do regulamento das
:: Capitanias dos Portos lhe fica debitada a importancla de •.

pro~~~·~ e~tê. d~. ri;~Ita.cÕ~~Ígnadâ. ~(;;;;::::: ~i~ "pre.dito. ;e: ~ ~ prÕ~~~~~~tê. d~· .~;;.tã "cõ~;ignaci~. ·~o ·~;t·. ·.: ·. ·:.. d~ j,"rediiõ

gulamento.

:: regulamento.

>

n

'"i

o

CIJ

t:l

o

'O

g
l'1

Secretaria da Capitania dos Portos do •...••..••..••••. ::
Secretaria da Capitania dos Portos do .....•••.••••••
em •••.. de ••••••••.•• de 19......
:: em ••.•• de ••....•..... de 19 ••••.•

::a

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

g

Capitão dos Portos

Secretario

Capitão dos Portos

Secretario

~

~

~

'"i

~

o

(Modelo 22)

N ..••.•

N ..• ·;•·

..
CAPITANIA DOS PORTOS DO ••••...•••....••
........................................................ .... ........................................................
.
CAPITANIA DOS PORTOS DO ••.•...••.•......• ::

..................................
Capitão dos Portos

Capitão dos Portos

Por esta repartição concedeu-se licença a............

>

Por esta repartição concedeu-se licença a ............ .

"á:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i>~~~· ter· á·.::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
........................................................ ...........................................................
estaleiros e officinas de construcção naval. • . . • . . . . . . . . . . • :: estaleiros e officinas de construcção naval.
j,i~i ·ter·

Secretaria da Capitania dos Portos de .•••••••••••.•.••
Secretaria da Capitania dos Portos do .•• : . . . . • . . • . . . . ::
em .••... de .......•.. de 19......
::em ...... de .•....•...... de 19 .•...
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""g
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tl'2

g
~

.........................
Secretario.

~

Cll
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o

Secretario.

~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo 23)
LIVRO DE ENTRADA E SAHIDA DE NAVIOS NACIONAES
N ...•••

Signal do Codigo ............. ..
Nome do navio ............... .
Tonelagem de registro •........
Força da machina ............. .
Propulsor ........... ; ......... .
Armação •......................
Nacionalidade ................ .
Praça_ de registro .............. .
Capttao.-......•.•..............
Proprietario ................... .
Consignatario ................. .
Procedencia .........••••.......
-Tripulação ..................•••
Passageiros ................••••
Carga •••.••.••..•......·.•••• ,• ••.

Data da entrada ............... .
Assignatura ...•...............•
SAHIDA:
Passageiros ... ; ...............•
Carga ......................... .
Destino •...•..•................
Data •.••......................•
Assignatura ..........•.........

N .....•

Signal do Co digo .••..••••••••.•.
Nome do navio .... : ••••••••••••
Tonelagem de registro •••••.•••
F orça da machina .••..••.. ; ••..
Propulsor .••.... ~- .. ; ....•••.•••
Armação .••••••.•••.••...•. 110 • •
Nacionalidade .••• • •••••...••.••
Praça de registro ..•••••..••••.•
Cápttão .••••••••••.••••...••.••
Proprietario .•.•.•.. • •..........
Consignatario ... L ............. .
Procedencia ............. : ....•.
Trip,ulação .............. ; ..... .
Passageiros ................... .
Carga •......•........... ~ ..• _•..

Data da entrada ............... .
Assignatura ................... .

·······························
SAHIDA:
Pass~geiros ................... .
Carga ..•...... , ............... .
Destino •........................
Data: .. ·.............. ~ ........ .
Assignatura ................... .
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo 24)
LIVRO DE ENTRADA E SAHIDA DE NAVIOS ESTRANGEIROS
. N •••••••

Sig~al

do Codigo •.•..•....•.•.•
Nome do navio •.•••...••..••••.
Tonelagem de registro ••..••..•
Força da machina •••..••..•..••
Propulsor •.•.•.•••..••••••••..•
Armação ....................... .
Nacionalidade•••••....••..••...
Praça de registro ••.•••••..•••••
Capitão•••.••••.••..•••..••...•
Proprietario .••.••••.••••••••••.
Consignatario •••.•.••••••••••.•
Procedencia ••.••••.••.•••••....
Tripulação••.......•.••••..•.•.
Passageiros. . . . . . . . . . . • . • • . • . . •
Carga•.•....•.....•.••.•••..• ~.

Data da entrada ............... .
Assignatura •...............•....

SAHIDA:
Passageiros ...............•....
Carga .............•.•.....•...•
Destino •.•••.••...•...•..•••.••
Data••• ~~...••...•••.•...•.••.••
Assignatura ............•...••.•
• •........................•.•.•
\

N •••••••

Signal do Codigo .............. . Data da entrada ............... .
Nome do navio ••••••.••.......• Assignatura .•...••......••......
Tonelagem de registro ••.••....•
Força da machina............ ! • •
Propulsor••..•....••...•......•
Armação ••••••......•....•.....
SAHIDA:
Nacionalidade•••••.•.•.........
Praça de registro ••........•..••
Capitão•......•...............• Passageiros ................... .
Proprietario •.•................• Carga••........•.............••
Consignatario ..•..............• Destino........•.•.............
Pr:ocedencia•........•.......... Data•••..••....•••.............
Tripulação •.........•.••..•.... Assignatura ................... .
Passagelros •..•............•...
Carga ..........•...•..........

..
..
N ••••••...•. ::
....
Capitania dos Portos · do .••.....•......•••
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N ••.•••••••••

...... Capitania dos Portos do .......................... .
.... .................................... .
Capitão dos Portos •
......
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(Modelo 25)

Capitão dos portos.

..

Licença das embarcações arroladas

>

~

Licençâ para embarcações arroladas
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o

Por esta repartição se concede licença a .............. ::
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11 roprlotarlo d ........•.. ~ . . . . . • . . . . . •• . . . . . .. . . . . . • . . . . • .
•••••••••• divisão ......... ; ...... classe...... . . . . .
4
,;.i-ia' ·~mpregal-a durante o anno civil corrente no ........
1
... não podendo o respectivo proprietario ou patrão
,·~,: 0 ,', 0 r de carga mais de .......... kil~s ou ...............
1,..11a.colros, e ter ............ de eqwpagem; sob pena de
'"'r multado.
socrctarla da Capitania dos Portos ••.....•....••.....
,1111 ,,, ••••••• de .•.........•.•..•..•.. de 19.......
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Por esta repartição se concede licença a •..••.....•••••
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......................... .... ....................... .
Aux. de escrip.

t'
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:: proprietano d ... : . .................•... ·~··· ••..............•
. . a ••••••..•....• divisão ............•.•...... classe ........••
:: para empregai-a durante o anno civil corrente no ......•..•
:: .••••.••.• não podendo o respectivo proprietario ou patrão
:: reçeber de carga mais de .......... ki.los ou .......... passa.. getros, e ter ....•........•... de equipagem; sob pena de ser
:: multado.
;;
Secretaria da Capitania dos Portos do .......•.....•_•...
::em .......••..... de .................... de 19 ..... .

Secretario

Aux. de escrip.
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(Modelo 26)

..

Capitania dos Portos do ................•........

·····································
Capitão dos portos.

N .•.••.••••

Capitania dos Portos do ....................... .

..
.... ·······························
Capitão dos portos .
..
-

o>

Licença das embarcações registradas

Licença das embarcações registradas

..
Por esta repartição se concede licença a ............. ~~
Por esta repartição se concede licença a ........... ~ ..
..... ... ·.......................... ' .................... .. ..... : ... ·............................. •.................. .
~

propr1etar1o d ........•.............•. , . . . . . . . . . • . . . . . . . .
registrada sob n .........................................
toneladas liquidas, para empregai-a durante o anno civil
corrente na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
divisão .......................... classe. . . . . . . . . . . .
Secretaria da Capitania dos Portos do ...............
em .......... de •.......•......••.. de 19.....

:: propr1etar1o d .................................. -......... .
::registrada sob n .................. com ................... .
:: toneladas liquidas para empregai-a durante o anno civil cor:: rente na ..........................•.....................•
:: divisão .................. lasse ••..................
::
Secretaria da Capitania dos Portos do ................•
:: em ........ de ....•.............. de 19 ........... .
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Secretario

Aux. de escrip.
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Aux. de escrip.
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(Modelo 27)

N •.••..•..•.. ;:

Capitania dos Portos do •.....•.••.•..•.•

Capitania dos Portos do ......................•..•

Licença para embarcações arroladas na pesca
·····capitã~· d~·; ·P~;t~·s·:

Licença para embarcações arroladas na pesca

.. ······························
Capitão dos portos .

· ·· ··

..· ·

Por esta repartição se concede licença a .............. ::

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

Por esta repartição se concede licença a ............... .

..... : ... ·............. .................................. .
propr etario d ..........•...........••......... n.. . . . . . . . . . proprtetarto d ............................... n .......... .
-

1

divisão ............ classe para empregai-a durante o anno :: divisão ......... classe para empregai-a durante o anno civil
civil corrente exclusivamente na pesca.
:: corrente exclusivamente na pesca.
Secretaria da Capitania dos Portos do ...........•..•••
Secretaria da Capitania do& Portos do ................ ::
em ....... de ................. de 19.....
;: em ........ de.~ ................. de 19~ ... .
1

.........Secretario
.. ..............

~

N ..•....••••••

········se~~~i~;i~· ······ ··

Aux. de escrip.
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Aux. de escrip.
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(Modelo 28) (

(Modelo 28) -

(

0

0

Capi~~~~ .~~~ -~~rtos
19 .•.

0

Capi~~~~ .~~~ .~~rtos

0

z

19 ...

)

)

(Chapa de metal amarello fornecida pela Capitania conjunctamente com as licenças annuaes para embarcações
arroladas no trafego do porto e na pesca.)
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REGISTRO DE MATRICULA PESSOAL

(Modelo 29)

Capitania dos Portos do Estado de ................................................................................••
Matricula pessoal feita em •...... de .............• de 19 .... na fórma do art ....... do decreto ......................... ..
Nome ...................................................................................... .

Signaes

Filiação

>

r::l

~

00

t:1

Cabellos ............................................•....•
Olhos •...•...................•...................•.•...•.•
Barba ..............•................•.............•....••
Estatura .................................................. .
Estado •................••....••..•....•...............••.•
Residencia .........................................••..•.•
Profissão ................................................ .
Signaes particulares:

Filho de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nacionalidade.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Naturalidade ............. · ... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · . .
Idade. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Côr.....................................................
Rosto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nariz ................. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assignatura do matriculado:
••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Secretaria da Capitania dos Portos do Estado ................ em ........ de .................. de 19 ... .

·······································
Capitão dos Portos.

Secretario.
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....
....
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(Modelo 30)
N .••.•••

N ••••. • •• ::

MJNJSTERIO DA MARINHA

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

8

MINISTERIO DA MARINHA

:: Capitão dos Portos.

Capitão do R I'ortos.

19 ....

19 ....
O Secretar! o da Capitania dos Portos de. . . . . . . . . . . . . .
vae entrar l~tL •• • $ •..•..• producto das multas arrecadadas
durante 0 •••••••••••••••••••• trimestre do corrente anno
...............•...•................•... de conformidade
com o art ......... do decreto n ...... de .... de .... 19 ....

O Secretario da Capitania dos Portos de .•..•......••••
;;
:: vae entrar Rs .... $ •••••••• producto das multas arrecadadas
:: durante o ............•....•... trimestre do corrente· anno
:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . de conformidade
~~ com .o art........... do decreto n ..... de .... de .... 19 ... .

Capltanfa dos Portos do ............................. :;
Capitania dos Portos de ............................. .
em •..... do .....•. , .......•... de 19....
:: em ......... de ..............•...•. de 19 ... .

..

·····················
..
Secretario

...................... .
Secretario
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(Modelo 3f)
(ta folha)

MATRICULA PESSOAL

Capitania dos Portos do Estado de •....................•......••............................................••....••••
N ........•.•.•

Matricula pessoal feita em ...... de .............•.. de 19. . . . na fórma do art ............. do decreto .................•
L ............. Fls .•............ N..•.....

Nome .......................... , .....•.....•..............................................•.....

>
D

~

Ul

Filiação

t::'

o

Signaes

g

Filho de ...............................................• Cabellos •••••••.•••••••.••••••.•••••.•••••••••••••••••••••
........................................................ Olhos ..•••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••
Nacionalidade .....................•...........•....•.... Bat ba . .•••••••••••••.•••••.•••••.••••.•..•.•••••••••••••••
Naturalidade ............................................ . Estatura .. ............................................... .
........................................................ Estado civil ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idade .................................................. . Residencia ( cidade, villa ou povoação ) ••.•••••••••.••.••••
COr . .....••.•.•.•..••.....•....••..•..••.•...•..... , ...... Ramo de vida . ...........................................•
Rosto •............•.......••••••••••••••••••••...•...... Signaes particulares •••••.•••••••••••••••..••••••••••••••••
Nariz ....... ............................................ Assignatura do matriculado :
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Secretaria da Capitania dos Portos do Estado.. • • • • • • • • • • • • • • • • em... • • • • • • • de ••••••••••••••• de 19 ...•
Capitão dos Portos.

Secretario.
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Data e logar do
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04 admissão
Categoria em que
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ou é admittido
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Data e logar. do
desembarque
ou demissão
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Causa do
desembarque
ou demissão
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N

Assignatura
do capitão
ou director
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(Modelo 31)
t:"4

( 3a folha)

MATRICULA
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Attestado

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Assignatura do capitão dos Portos, data
1
e logar
Habilitação
Conducta

Observações
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(Modelo n. 32)
Marca da maxima carga para vapores

Linha de coberta princiral

~
,j:.

•••
•

L rnha vertical

d

om635, a proa do
centro da d1sco

H..
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Comp. linh
Grossura a
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=
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om, 4572
orn,0254

-~~--~a-"'
r

g....;
Médias tomadas desde o centro
do disco até a parte alta de
cada linha •

om,228tii de
Dia metro ........ = Qm, 3048
comprimento
Grossura da linha= om,0254
No~- Explicação de cada uma das abreviaturas:
CP - Capitania dos Portos.
AO - Agua doce oti rio~
I - Inverno.
VI - Verão na India.
V- Verão.
IAN- Inverno Atlantico Norte.
Tamanho das letras - om, 115 (CP).
Tamanho das outras letras indicativas de cada Unha - om,060.
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(Mappa n. 5)
Capitania dos Portos do ................... .
Mappa dos sinistros maritimos em •.............................................
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(Mappa n. 10)
CAPITANIA DOS PORTOS DO •••••••••••••••••••••
Mappa demonstrativo do pessoal matriculado em •••••.••••..•••••
( Bmbarcaç6es )

Nacionalidade
Profissões

Somma .•••.••..•.•..

---- ---~---~---,--1
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(Mappa n. 11)
CAPITANIA DOS PORTOS DO •..•.••••.•••• , •.••••

Mappa demonstrativo do pessoal matriculado em •......•...•.•.
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(Mappa n. 12)
CAPITANIA QOS PORTOS DO ....•...• , ..•...•.••
Mappa demonstrativo dos rendimentos verificados nos dous ultimas annos
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(Mappa n. 14)
Capitania dos Portos do ••••••••.•.••....•..•..••
Mappa demonstrativo das embarcações arroladas em .........••.•.

Categorias

Trafego
do.
porto

I

Pesca

I

Alvarengas .................... .
Barcos a vapor ................. .
Botes •......••......••..........
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Barcas d'agua ....•...... ~ ...... .
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Chalupas ............•..........
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Rebocadores .•...................
Saveiros ....................... .
Viveiros ......•..................
Vapores ...•....................
Somma ................. .
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DECRETO N. 17.097

~

DE 28 DE OUTUDHO DE f 925

Desaproptria, por utilidade publica, os terrenos necessario& d
construcção de um triangulo de reve.rsão em Cortez. Estado de Pernambuco •.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu "The Great Western of Brazil
Railway Çompany Lim1ted", e tendo em vista o disposto nas
clausulas 1", lcttra b e XXVI, lettra a do decreto n. 14.771,
de 13 de abril de 1921, expedido em virtude do disposto na
clausula 6• do cr.ntracto approvado pelo decreto n. 14. 326, do
28 de agosto d~ 1920, ,decreta:
Aytigo uni co. Ficam desapropriados, de accôrdo com o
disposto no art. 590, § 2°, n. II do Codigo Civil, os terrenos
indicados nas plantas que com este baixam, rubricadas pelo
dire.ctor geral de Expediente da S"ecretaria de Estado da
Viação e Obras Publicas, pertencentes aos herdeiros do coronel José Bellarmino Pe-reira de Mello, os quaes segündo allega
a requerente e attesta a Inspectoria Federal das Estradas,
sã-o necessarios á construcção de um triangulo de reversão em
Cortez, municipa.lidade de Amaracy, districto de Cortez, Estado de Pernambuco.
Paragrapho uni co. O pagamento da indemnização, . resultante da desapropriação de que se trata, será feito de accôrdo com o disposto na .clau13ula XX, § 1o do decret-o n. 14.771,
de 13 de abril de 1921.
Rio de Janeiro, '28 de outubro de 1925, 104° da Indepen ..
dencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Francisco Sá.

DECRETO N. 17.098 -

DE 28 DE OUTUBRO

DE

1925

Abre, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de dous mil seiscentos e setenta e um contos cento e
trinta mil duzentos e setenta e seis réis (~. 671 :130$276) j
para attender á liquidação de compromissos nos annos de
192~ e 1923, com os tare(eiros da construcção da Estrada
de Ferro de Peh·olina a Therezina
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4 . 936,
de 5 de julho do corrente anno, e tendo ouvido o Ministerio da
Fazenda e o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade. Publica, resolve abrir ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de
dous mil seiscentos e setenta e um contos cento e trinta mil
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duzentos e setenta e seis réis (2.67:1 ::130$276), para attender
á liquidação de compromissos assumidos nos annos de :1922
e 1923, com os tarefeiros da construcção da Estrada de Ferro
de Petrolina a Therezina.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de :1925, :104° da Independencia e 37° da Republica.
AR1'IIUR DA SILVA BERNARDES,

Francisco Sá.

DECRETO N. 17.0019])esnptnp~·ia

DE

um terreno situado

28m.,; auTcnno DE 1925

no

lrilonwt.n '28 da J.inha

Au:Pilim· da Est~·ada de Fe1·ro. Cenl ral do Brasil

O Presidente da Rqpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que propôz a directoria da Estrada de Ferro
Central do Brasil, e considérando que o Sr. Octavio Ribeiro de
Faria Braga - conforme se yerifica do ajuste firmado a 20 de
8l'lPmhro dl' 1n:?:?. na Estrada de Ferro :Central do Brasil assumiu o compn1mi~so dt.' doar a esta um terreno neces5ario
ú t'tlltslrurt:ãP dt' uma pamda r.ntrP as rstat;:0es de Thomazinho
t' Hncha ~tl\lrinhn. da Linha ;\uxiliar; o qnc não fez at0 a pre~~~ntl' data. t•nm pl't'.inizo para os serviços da Estrada, que não
póde adiar, inde.finidamente, a execução de tacs obras, decreta:
Artigo uni co. Fi.ca desapropriado, de aceôrdo com o artigo 590, § 2°, n. 11, do Codigo Civil, o terreno situado no kilometro 28 da Linha Auxiliar da Estrada de Ferro 1Central do
Brasil e indicado na planta que com este baixa, rubricada pelo
director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de :1925, 10-1° da Independrnria c 37° da Republica.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDER.

Francisco Sd.

DEnRETO N. 17.100 -

DE

28 DE OUTlJDrtn DE 1 fl?!j

ApJwova o p~·ojccto e· o m·çamento, na importancia de
!H:907$2,!;8, para constJ·ucção de urn desvio de cruzameutos
servido de posto teleg1·aphico e tr·iangulo de ·reversão, no
kilQmetro 29 da Tinha de Curityba a Ponta Grossa, da Estrada de Ferro do Paraná, ar~·e1ulada â Comptmhia Estrada
rle Pe~·1·o Siio Poulo llio Gt·rwdc
O Presidente da Hepu'blica dos Estados Unidos do Brasil,
att.endendo, em parte, ao que requeore,u a Companhia Estrada
de Ferro São Paulo Rio Grande, arrendataria da Estrada de
Ferro do Paraná, e tendo em vista as informações prestadas
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pe1a InspccLoda Federal das Estradas em officio n. 7 84/S,
de 10 de outnbr.o coreenl e, decreta:
Art. 1.° Fican1 approvados, de conformidade com os documentos qur, com csle baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria da Via·ção e Obras Publicas,
o pr-ojecf.o e o orçamento organizados pela Inspectoria Federal
das Estradas, em substituição aos aprescntado.s pela companhia, para a construcção de um desvio de cruzamentos se.rvido
de posLo tclegraphico e triangulo de reversão, n.o kilometro 29
da linha de Curityba a Ponta Grossa, da Estrada de Ferro do
Paraná.
ArL. 2.." As despczas c.ffectuadas até o maximo do orçamento ora appr·ovado, na importancia de 54 :907$258 (cincoenta e quatro contos novecentos e sete mil duzentos e cincoenta e oif o réis), serão, depois de. apuradas em tomada de
oontas regular, levadas ú conta das taxas addicionacs a que se
refere a portaria de 21 ele janeiro de 1021.
Art. iLo Para a execução das obras fica fixado o prazo de 4
(quatro) lllPZI'S, a contar da data em que a Tequercntc receber
notificação du presente decreto.
·
Rio de. Janeiro, 28 de ·outubro de 1025, 101. da Indcpcndcncia c :n" da Hcpu'blica.
1

0

ÁRTHUR DA SILVA BERNAHDES.

Francisco Sá.

DECfiETO ·.'N. 17. J 01 -

DI~

28

DE OUTUBRO DE

1925

App1'ora o projecto
61 :174$330, de

e 1'espectivo or,çamento, na importancia de
wn novo posto teleoraphico no 'l'amal de
Tibaau, da Estl'ada de Fen·o Sorocabana

O Prr~sidenle da Hepublica dos Estados Unidos do Br'asil,
aU.cntlfmdo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e
de aecôrdo com o parecer prestado pela Inspectoria Federal
das 11 ~slradas em officio n. 781/S, de 10 de outubro do col''l'Pnln annn, dncrPia:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto e orçamento
qnc cüm Psto baixam, rúbricados pelo director geral do iExpedif'nlo da ScerDtaria de Estado do Minister'io da Viação e Obras
Publieas, vara a construcção de um novo posto telegraphico
no kilomclro :137,225 do ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro
8orocabana, entre as estar;ões de «Paula Souza» e «Miranda
/\ZCVCrlG».

~ 1." A d(~Spcza 'fJllC fôr realmente effectuada, até o max ilno f·''~ 01 'ça monto ora approvado, o qual, com a dcducção
nrlln h~ila JJI'Ia Tnspeeforia Federal das Estradas, baixou á
importanc i::t, dn <H: i'H$530 (sessenta e um contos cento e
~ntcnta e quaL·o !nil quinhentos e trinta réis), será inscripta
na conta de capital daquelle ramal, depois de devidamente
apura ela 0m regular tomada de contas.
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§ 2. Para a conclusão dos respectivos ttabalhos fica marcado o prazo de 4 (quatro) mezes, a contar da data· em que
a requerente fôr notificada deste decreto.
0

Hio de Janeiro, 28 de outubro de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. f 7. 102 -

DE

28

DE OUTUBRO DF:

1925

Concede autorização á Companhia Nacional de Seguros "Al~
liança de Minas Geraes" para (unccionar na Republica e
approva seus estatutos.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Nacionai de Seguros "Alliança de Minas Geraes", com séde na cidade de Bello
Horizonte, Estado de Minas Geraes, resolve conceder-lhe autorização para funccionar no territorio da Republica, operando em seguros e reseguros marítimos e terrestres, e ap.provar os estatutos com que se constituiu em assembléa geral
realizada a 3 de maio do anno corrente, mediante as seguintes clausulas:
I

A Companhia Nacional de Seguros "Allianca de Minas
Geraes" funccionará sujeita integralmente ás leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objecto de
suas operações.
II

Os estatuto.s da companhia sã.o approvados com as alterações abaixo, que deverão ser ratificadas por uma assembléa
geral extraordinaria, antes da realização do deposito de garantia inicial :
Art. ~o - Redija-se da seguinte maneira : "A companhia
tem a sua séde, para todos os effeitos jurídicos, nesta cidade
de Bello Horinzonte e reserva. desde já, para si, privilegio dr.
fôro, salvo o disposto no § 3° do art. 35 do Codigo Civil".
Art. 8° - Accrescente-se ao seu final: "e regulamentares".
Art. 10 - Supprima-se, passando a constituir. cada um
dos seus numeros alíneas do art. 23.
Art. 16 - Substitua-se por: "Os honorarios mensaes de
nada director serão· fixadoR pr.la ultima assembléa geral ordinar·ia qun Hn rnrmir nntt:•s da U!r·minação do mandato de cada
dir·,·el."r·iu, dopend,~rulo, f)()l't~m. de appl'Ovação do Governo.
Os impostos snlH'e os honor·arios da directoria ficam a cargo
da companhia".
Ar·t.. 18 ~ Supprima-sc a alínea f e redija1-se da seguinte l'ôr·ma a d: "abrir, rubricar e, encerrar todos os livros
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(la companhia. q11ando a~ Jr·i~ e l'P!.n.lla.w,•rJtos 11f:ín e~ígirn111
que f:ws f,•rntalidnd"~ sdam pl·r•etleltHias ll'll' qtr~u·--qt.JI.'l' atttol'idudr·~

1H rhl iea~'· .
.\ri. 1H -- ~llJ)prima-s<• a aliuca f .
.. \r·l. :!O--- ~11pprim -:·H' a alilwa !/.
.
.
\r·l. '.!1 .... H1•di.ia-sf' a alint•a u da ~~·gurnk r,·n·ura: --~rrh-·
si il n ir o.; di ,.,.1·! o/'1':-i, ~t't·rdariiJ c stlpt>rinll.'ltd('nl~'. l'lll ''a:'-to ,jc
!llljll'dÍllJI'lllt' fi'JIIptli'(II'ÍII. ~~~111 ])l't•,itiÍZU da;-; '-liaS f'IJIIf',l_:l-11'~ .
.\ri.·.:;
- J:,•di.ia-s" da sPgllillll' lltallr•ira: "t:ada rrrcrrJJ,,.,. f!,, I'"""~"IIIP l'ist·al pt·J·et'!H•r·ú a ~ral ifir·at;iin Ullllllal fixada pl.'la :t"'"'t'Jttlll~•a gt•r·al fll'di11aria que t•slalwlf'Cr'r· o ..;; 1r~!
' Ol'Hl'ÍUS do-: dil't'f~(tll'l~~. dt•JHIÍ~ de• HJIJH'IlYHda TH'ln (;11\'I'J'IlP •
. \rt. :li -- Jtndi.ia--." a prirrll'int par!t· da ~·wgtrilll,• ft't~·ma:
'·Dos ltJt'J''•" liquid,.~ n•r·ificados JJn rim dt• eada Hlllln, ~··J·:t ..
J't•l irado:-; u..: di\ id••rJdns a dislrihllil' ~~om o:' a<·eionisla~. ti,._
rwi~ de f r• i f ;1s as n·~~·rvas I\ dPdnt·c;íies Ít•gw•;-; ,. J'l'~nlauwnl a r·ps
I'

111ais a."- ~~·gllint••s":
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n~anrln
.JH•
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Affonso Pcmw .Junior.

31)

· 610

AC1'0S DO PODEI\ KXECUTlVO

I l·l•:t:ll,gT() N. J i. J0 l ---

111·: ·Í DE NOVEMBHO IlE Hl~5

Approva c 1nanda executar o Begularnento JJa1·a o Pessoal
Subalterno do Sc1·viço Gm·al de Artilhm·ia da Mm·inlw de
Gue1Ta

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil:
Usando da autorização contida no art. f3, da lei numero 4. 015, de 9 de janeiro de 1920~ revigorado pelo artigo ti
da lei n. 4.895, de 3 de dezembro de f924, resolve approvar
o mandar executar o Regulamento para o Pessoal Subalterno
do Servico Geral de Artilharia da Marinha de Guerra, que a
oste acompanha, assignado pelo Almirante reformado Alexandrino Faria de Alencar, Ministro de Estado dos Negooios da
Marinha; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de f925, t04° da Independencia e 37° da Republica.
ÁRTBUR DA SILVA BBRNARDBB.

Alezandríno Paria de

Aletaca~

Regulamento para o Pessoal Subalterno do Serviço Geral de
Artilharia da Marinha de Guerra

CAPITULO I
PRBCIBITOS GERABB

Art. 1. O pessoal subalterno do serviço de Artilharia
comprehende tres categorias: sub-officiaes. inferiores e marinheiros, a cadn uma das quaes corresponde certa somma de
attribuições particulares que exigem requisitos de ordem
moral e technica, de natureza pratica, indispensavel ao ~eu
cabal desempenho.
Art. 2. o O pessoal subalterno do serviço de Artilharia
destina-se á execução material e á direcção elementar de todos os trabalhos affect.os ao departamento a que pertencem,
soh as ordens dos officiaes.
ArL 3. A educação technioa de todo o pessoal subalterno do serviço de Artilharia tem por fim fazel-o adquirir
gradativamente, e sob o aspecto essencialmente pratico. os
conhecimentos de ordem profissional indispensaveis á sua
habilitação progressiva nas differentes categorias, ao lado
da educacão militar que deverá incutir as verdadeiros noções de. disçiplina. consciente, de _subordinação res{>eitosa, e
do ohndienCJa confmntc, a. emulaçao da responsabilidade o 0
desenvohimrnf.o das qualidades de mando. que o elevam mo0

0

ralmenle no conecito dr seus superiores.
Taes objccl iY~)~ sel'fío aleant;ndos pelo L'xcmplo, pelo (~Oll

selho e pelos ensm~mentos constantes dos officiaes, que devem ser os verdadeiros educadores do pes~oal sob as suas or-
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em

de"ns,
todas as oppo!'f.unidades, tanto em serviço como
fóra dclle, sempre tendo em vista que:
a) os sub-officiaes devem apresentar f orLes qnalidadcs
de mando. virlltdes militares e conhecimentos profissionaes
que llles deem a indispensavel força moral peranlP os inferioN•s {\ n:-:; marinheiros nos exercícios. na direcção c na P.x:eeução dos traLalho~ c em todos os aclos do serviço, como au·.xiliarcs direclos dos officiaes;
iJ) os inferiores serão preparados para as funcções mais
elevadas de sub-officiaes, com todo o esmero, pela formação
do seu caracter. desenvolvimento de suas aptidões de mando
na d1reccão de grupos de serviço e em exercicio devendo demonstrar perfcilos conhccimentns praticos da sua esp~:~cia
lidade;
c) os marinheiros deverão ser observados attentarnente .
o orif:ntados com cuidado, ·J~cupando po::;içõc::; qu~ nà;) e.'Ujam gmndes conhecimentos nem responsabilidades especiaes,
para serem convenientemente seleccionados. conforme ~ sua
conàueta militar e a applicação que revelarem.
CAPITULO li
DA ORGANIZAÇÃO

Arf. ,t ." A::; graduações militares do pessoal ~ubalterno
set·víço de arf ilbaria na hierarchia serão as seguintes:

a: sargcnt.)s ajudantes {suh-officiaeH);

uo

b) primeiros, segundos e terceiros sargentn~ do ::orpo do
Marinheiros Nacionaes (inferiores);
c) marinheiros uacionacs. cabos. primeiras
f"
~egundas
classes (praças da fileira do Corpo de Marinheiros Nacionars) •
Art. 5. Os effcctivos dos quadros de sub-officiaes. da
secção de auxiliares-especialistas e das companhia:'! d0 praticantes serão annualmentc fixados nas leis de d·~si>•!7.a e fixai.iãO da força naval.
·
Art. 6." Os sub-officiaes de 1• e de 2• classe (graduaçâ'J de
sa.rgentos-ajudanle). têm as seguintes denominacões:
Artilharia dB 1• classe (A);
Artilharia de ~· classe (A).
Art. i." Os in f('riorps da seccão à R auxiliar·es esprvialistas (graduações de 1", 2° e 3° sargento) têm as seguintes dcrwrninações:
Auxiliar - Especialista - Artilheiro de P classe {'AE- A);
Auxiliar - Especialista - Artilheiro de 2• classe (AE-A);
Auxiliar- EspecjaJist.a- Artilheiro de 3" cla~se (AE-A).
Art. 8. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
praticantes-especialidade de artilharia (graduações de cabo,
1" e 2a clac;sc) U'lm as seguintes denom inacões:
Cabo - P1·aticanle - Especialista - Artilheiro (PE-A);
M. N. de J o classe Praticante
Especialista
Artilheiro (PE-A) .
.
M. N. dl' 2" clasg{• Praticante -- Especialisf.a -·- ArtilhPÍJ'O (PI~-A).
Art.. !l. Os suh-uffieiaes .e~pecialisla~ provirlin 1los :uJxiliarl!s especialistas de 1• elasse. dcsdP. quo ~aUsfa~am ás condi{:ões de aceesso estabfl!ecidas rw presente regulamento, e
~erão nomeados por portaria do Ministro da Marinha.
0

0

0
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Paragmpho uni co. ·O accesso de classe dos sub-officiaes
obedecerá ao mesmo criterio.
.
Art. 1O. Os inferiores (auxiliare.s-especialislas) provirüo dos cullos praticantcs-cspecialislas, que tenham o respectivo curso da Escola de ·Auxiliares-Especialistas, desde qne
.satisfat;am as demais condi,;ões de accesso estabelecidas pelo
}Jresente H.'gulamcnto, e serão incluídos na secção por ado :Jo
D. G. P.
Art. 11. O accesso de classes dos inferiores será feito
poe acto do D. U. P .. uma n•z sal isfeilas as exig·encias do
vreseute regulamento.
Art. 12. Os praticantes-especialistas provirão das praças de 2• classe a grumetes SE, após o estagio de seis mezes
1m especial i nade e approvações em um exame pratico estabelecido neste t·egulamento, satisfeitas as demais condições exigidas para o acceaso de praça.
CAPITULO UI
DAS FUNCCÕES E RESPONSABILIDADES

Al't. 13. As responsabilidades de todo o pessoal suba Iterno do serviço de artilharia decorrem das funcções e obrigações correspondentes a cada classe, em seus diversos estagio~. de conformidade com o estabelecido nas leis, regulamentos e demais disposições em vigor.
'
Art. 1/L Os sub-officiaes, inferiores e cabos são responsavcis pelas ordens que derem aos que os estP;erem auxiliando na execução de quaesquer trabalhos ou serviços de
sua especialidade.
·Art. 15. Os sub-officfaes, inferiores e marinheiros são
tamhem responsaveis pelo cumprimento rigoroso das ordem
que receberem dos seus superiores, e pelas faltas que commetterem na conservação de suas incumbencias e na execur::".o
doB trabalhos que lhes forem confiados.
Art. 16. As funcções de todo o pessoal subalterno do
.~ervi(;o de artilharia a bordo dos navios da esquadru, c tlag
quaes decorrem as responsabilidades, são as seguintes:
a) Sub-official, Artillzdro de 1" ou 2" classe (sargentoajudante).
1) Artilhci r·o-eh~·fe (f.ypos ".Mina~", "Ba!J ia", "Ba r·t·oso'?
e

''I~~lor~ano"}.

:Fiel de artilharia (typo "Minas").
Chefe de torre (typo "Minas").
Chefe de defesa (typo "Minas").
Chefe de armamento (flotilhas do Amazonas e Matlli..,
Grosso).
b) Inferior, Auxiliar-especialista de 1,. classe (1° sargento).
1) Fiel de artilharia (typos "Bahia", "Barroso", "FIO··
riano" e "BenJamin").
2·1 Chefe de torre (typo "Floriano").
3) Ajudante de chefe de torre (typo "Mina~") •
.1) I.Jw.fe de grupo de canhõ:~s de médio calilJT'f~ UYV"'í
·''Bahia" e .. Barroso").
e) In{eriQr, Auxiliar_-especiali~to. de 2" classe (2° sargento).
2)
3)
4)
f,)
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-1 )' cFiPl dP ar f ilhar ia (typo-s "Ceará", "Bt•hnunl ,.,., ".PPr:.nambuco").
·
.
,
2) Chefe de canhão de grosso calibre (typo "Mmas ) •
d) Jn{crinr, Au:rilia.r-especialista de 3.. classe (:3" sargento).
_ ,
1) Fiel de artilha:ia (typos "Par~" e "Mara~}lao ~.
,
~) Chefe de canbao de grosso calibre (typo Flonano ) ·~
3) Chefe de torre de médio calibre (typo -per_nambuco").
4) Chefe de grupo de paióes de grosso calibre (t.ypo
·'Minas").
·
e} Mm·inheü·o-Prat.i~ante-Espec~al~sta - cabo (com o
curso da Escola de Aux11Iares-Especmllstas) :
1) Fiel de Artilharia (Navios das Flotilhas de .Matto Grosso e Amazonas) ;
2) ehefe ue canhãu de médio ealiltre (lodos os typos);
3) Chefe de canhão anti-ae~·o (typo ··.Minas");
4) ]~sco!cieo (todos. menos typo ''Minas");
ri) CIH•f(' dt> vaifít•s
de g.ru;o:;so etilihr.r (f..ypo '·.:\rin:u;" e
"Floriano'')·
6) Chefe de grupo de paióes de médio calibre (typos "lUnas'1, "Bahia"; "Floriano", .. Barroso", etc.);
7) Paioleiro da Artilharia (typo "Minas").
8) Senenle de culatra de canhão de grosso calibre .(typQ
''Minas").
d) Marinheiros de t• e 2• classe Praticantes-Espec!alistaJ ::
1) Chefe de canhões de pequeno calibre;
2) Todas· as demais funcções que devam ser, por conveniencia do servico, occupadas por praças PE-A, conforme de ...
terminado nas lotações.

CAPITULO IV
DEVERES

Art. 17. Além dos deveres militares e de ordem technica
que, em virtude de leis, reg·ulamentos e outras disposições em
vig-or, cabem ao pessoal do serviço de artilharia, segundo as
categorias a que pertence, outros deveres resultam do exercicio das funer.;ões estabelecidas no presente regulamento.
Art.. 1S. Ao artilheiro-chefe compete:
a) Ter perfeito conhecimento de todo o material e dos
serviGOS do Departamento de Artilharia do seu navio:
b) Rer o auxiliar direcfo do encarregado geral da a ri ilharia (F~. G. A.) em tudo o que se referir á conservação, prer-aração e reparo cio mat.crial fle artilharia:
c) Dirigir a execueão dos reparos e outros trabalhos a serem realizados na officina do departamento;
d) Auxiliar a fiscalização e execução dos reparos e ou~
tros trabalhos a cargo das officinas do Armamento ou Arsenal:
e) Zelar pela conservação dos sobresalentes, ''cl'ificando
se estão em condições de serem de prompto util!zados;
f) Organizar, de accôrdo com as ordens e instrucções do
E. G. A.. as relações de pedidos de confecção e reparos do
material de artilharia a serem executados por bordo ou pelas
offieina~ fio Armamento:
g) Verificar e comrÍmnicar ao E. G. A., se todal." as ordens e diSJlOsições relativas aos cuidados e acondicionamento
do material de artilharia e das munições estão sendo eum~
pridas;
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h)· Auxiliar a ~~. G ..A. na confecção de mappas e infot'macões que devem ser aiH'esentados pelo Departamento; .
'J i) Occupar em exercícios os posto~ que lhe forem desJgn~
do-:. infol'mando ao E. G. A. e ao offiCial encarregado da DIvisão sobre os defeitos do material observados no eoner do
exerci cio:
.
.
·
j) Dirigir em combate a divisão de reparos da artilharia,
attendendo e providenciando. no qun esteja ao seu alcance, sobre reparacão ou substituição do material avariado, e bem
assim sobre o preenchimento das baixas que se tenham dado,
pela maneira prescripta nas tabellas. .
Art. 19. Ao Fi~l de Artilharia compete :
a) A guarda e conservação de ·todo o material de artilharia e de consumo recolhido ás dispensas do departamento a
.seu cargo;
b) Ter em dia o livro de carga do material sob sua respon.
sabilidade;
c) Receber e escripturar o material recebido;
d) Distribuir e organizar o mappa de despeza do material·
despendido;
e) Dirigir o serviço do paioleiro e do seu ajudante~
f) Occupar nos exercícios diarios, ou em "posto de combate". o posto que lhe fôr designado.
Art. 20. Ao chefe de torre compete:
a) Auxiliar o Commandante da Torre em tudo que se relacionar com a conservação, preparação e reparo no material
da torre;
b) Auxiliar a instrucção e treinamento do pessoal;
c) Proceder, sob a direcção do Commandante da Torre, á
rectificação das alças de mira, e quaesquer outros trabalhos
na torre;
d) Auxiliar o Commandante na confecção dos registros dos
exercícios e trabalhos na torre:
e) Ter perfeito conbtec.imento de toda installação c equipil.mento da torre;
.
f) Ter conhecimeqto dos processos ·!ie direcção de· tiro e
·capacidade de manobrar a torre em combate na ausencia do
commandante;
g) Ter conhecimento elementar de bali~tica e obsérvação
de tiro necessarios para corrigir. e dirigir o fogo da torre;
h) Conhecer perfeitamente todas as precauções de segurança relativas ao canhão ãs munições e explosivos;
i) Conhecimento perfeito do systema de alargamento, sua
manobra e provas;
j) Conhecimento dos deveres dos sub-officiaes no exercicio das varias funccões que lhes competem;
k) Conhecimento mais detalhado dos assumpt.os que são
da .competencia do ajudante do chefe de torre.
l) Execucão rtn~ Aerv i cos mecanicos necessarios a'o reparo
e á con~ervaçâi) co~ machinismos e installações de torre, até
hoje a cargo do pessoal de machinas.
Art. ?1. Ao ajudante do chefe d~ torre compete:
a) Distribuir e exercitar o pessoal da torre e dos paióes
inclusive em caso 11 de avarias e accidenf.es;
b) Preparar a torre para o fogo;
c) Auxiliar a rectificação das alças de mira;
d) Auxiliar o chefe da torre na conservacão e reparos do
todo o material da torre;

ACTOS DO PODBR EXECUTIVO

61fl

e) 'fer conhecimento detalhado do canhão e de toda a:
installação da torre;
f) Ter conhooimento dos apparelhos existentes na torre
para. a direccão do tiro e systoona de communioações;
g) Conheciment«;> geral do systema de direcção do t.iro e
dos methodos Jc tiro adoptados;
h) Conhecimento perfeito do ser·viço de munição;
i) conhecimento dos deveres dos inferiores no exeroiolo
das diversas funcções que lhes competem;
i) .Substituir o chefe de Torre e com elle revezar-se para
exerctciO.
Art. 21. Ao chefe da defesa ou de grupo de canhões
compete:
a) auxiliar os offioiaes encarregados em tudo o que ae
·referir a preparação, conservação o reparo do materinl tin
artilharia;
b) auxiliar a instruccão e treinamento do pessoa;
c) ter conhecimento geral do systema de dil'!ecção elo tiro
e dos methodos para a artilharia anti-torpedioa;
· d) ser capaz de dirigir o fogo da defesa, ou grupo de canhões nos casos de fogo dividido; ·
e) ter conhecimento elementar de balistica e de observacão ·de tiro, necessarios para corrigir o fogo da defesa ou
grupo de canhões~
·
Art. 23. Ao escoteiro compete:
a) a guarda, conservação e reparo! do armamento porta til a seu cargo;
· b) instruir o pessoal no conhecimento e manejo das
a1·mas portateis e da respectiva munição;
c) auxiliar o official encarregado ·em t.udo o que se referir no armamento nortatil;
d) occupar, em combate ou exercício, o posto que lhe for
determinado.
Art. 24. Ao chefe de canhão compete:
a) ter habilitação em distribuir e exercitar a guarnição de um canhão:
b) conhecer as precauções de segurança a seretn observadas no serviço do canhão, e de modo de proceder em
caso de nega;
·
.
c) saber rectificar as ·alças do seu canhão e ajust.ar as
lunetas telescopicas;
·
d) conhecimento completo do Cl\nhão e r~paro, montagem,
desmontagem, ajustamento dos diversos orgãos e appnrelhns·
e) conhecimento dos termos geraes usados em aru.:
lharia;
f) conheciment.CI da municão empregada: cuidados para
a sua conservacão e manejo:
u) conlwdmonto doR meios de transmissão c r~cepr,fio do
di.stancia, desvio e ordens riP. comhate:
·'
h) ter· os conhecimentos necessarios c capacic!Jde para
d!rigJI' o f.iro de t>ou canhi'io com direcção ·local;
1) snbPr montar e usar os apparelhos para o ensino da
pontaria e para o de carregamento.
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Art. 25. Ao chefe de grupo de paióes o ao- rhefe dn
paiól compete:
a) ·for habilidade om di::;trihuir e exercitar o pessoal dos
naióes úe munição;
b) conhecer as precauções de segurança a serem observadas no serviço dos paióes;
r) con1H'Cf'l' as muniçõPs e cuidados com o, seu manejo
e conservação;
à) conhecimento do~ meios de alagamento e esgotamento
dos paióes de munic;ão;
e) servi co de registro de temperaturas e refrigeraç§o
dos paióes de polvora.
Art. 26. Aos sub-offieiaes artilheiros e aos auxiliaresespecialistas em geral, cabem na esphera das attribuic;ões de
cada um a conservação, o a.iusfamento e os reparos do material de artilharia que IJOssam sei'· executados com os recursos de bordo.
Paragrapbo unico. Emquanto existirem Armeiros de
Artilharia, taes servic;os serão da competeneia destes e e:x:ec utados com o auxilio dos especialistas, para fins de aprendizagem.
·
Art. 24. A's praças PE-A compete auxiliar os especialistas e auxiliares-especialistas na conservação, ajustamento e
.execução dos reparos que se fac;am a bordo, uo material de
13rtilharia que lhe~ disser respeito.
· · ·
·
C:\PITVILO Y
DAR PHOl\IO~ÕES E CLAUSULAS DE .\CCESSO

Art. 28. As promoções de todo o pessoal subalterno do
de artilharia serão feitas somente por antiguidade de
classe, dos que houverem satisfeito as respectivas condieões
tle acecsso estabelecidas no presente capitulo.
Art. 29. As condições geraes para promoção são as se·
guintes:
t De grumete a praticante-especialista-artilhei'l'O de
2• clas.Ye:
a) ter, como gr-ume! c, seis mezes de embarque e dE' E'stagio no serviçü do departamento àe artilharia:
·
b) ter as condições geraes de comportamento militar de
accôrdo com as disposições em vigor;
c) ser proposto pelo ~ncarregado gerai da Artilharia;
· d) ser approvado no exame a que fOr submettid,) nos
assumptos geraes e praticos do estagio na. especialidade;
2 - De praticante-especialista de 2• classe a praticanteespecialista de 1a classe:
a) ter, como 2• classe, seis mezes de embarque e de estagio no serviço do departamento de Artilharia;
b) ter as condi coes geraes de comportamento militar,
de accôrdo com as disposições em vigor;
c) ser proposto pelo encarregado geral da Artilharia;
t/)· ser approvado no exame a que fõr submett.ido nos as-sumptos geraes e pratico~ do estagio :na espeei~lidade ., · ·
sen·t~o
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.
3 - De praticante especialilta de t• cl.asse a praticanteespecialista-cabo:
a) ter, como f • classe, dous annos de embarque e de es..
tagio no serviço do Departamento de Artilharia;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
accôrdo com as disposicões em vigor;
.
c) demonstrar bôas qualidades de earacter, de mando e
de iniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo encarregado geral da Artilharia;
e) ser approvado no exame de assumptos geraes e praticos do estagio na especialidade ou ter o curso da Escola de
Auxiliares-Especialistas.
4 - De praticante-espfJcialista-cabo a auxUia~:-especia ..
lista de a· classe:
.
a) ter, como cabo, dons annos de embarque e de serviço
no Departamento de Artilharia;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
accôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar bôas qualidades de caracter, de mando e
de iniciatiYa, para poder <!irigir grupos de homens;
d) ser proposto :pelo commandante do navio;
. e) ter o respectivo curso da Escola de Auxiliares-Espechdistas (E. A. E.).·
5. De auxiliar-espec-ialista de 3• classe a auziliar.-especialista de .2 11 classe:
a) ter, como auxiliar ·de a• classe, dous annos de embar..
que e de serviço na: especialidade;
b) ter as condições geraes de comportamento militar. de
accôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar bôas qualidades de caracter, de mando e de
iniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo commandante do na'Vio;
e) ser approvado no exame a que fôr submettido nos 'lS·
~umptos g·eraes e prat.icQs relativos ás respeetivas habilita(?Õ28.
6. De auxiliar-especialista de .2• classe a auxiliar-esf)e-

cialistcl de I classe :
a.) ter, como auxiliar de 2• classe, dous annos de embarque
e de serviço na especialidade;
b) ter as condicões ger~es de comportamento militar. de
aceôrdo com as disposícões em vigor;
c) demonstrar bôas qualidades de caracter. de mando e
de iniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo commandante do navio;
e) . ser approvado no exame a que fôr submettido no!
sumpf.os geraes e praticas relativos ás rcspActivas habilita1:ões.
ções, ot: ter apptovação no curso correspondente que o Governo estabelecer.
7. · De auxiliar-cspeciolista de 1" classe a artilhe-iro de
.2• classe:
a) ter. como auxiliar de 1• classe, dous annos de embarque e de serviço na especialidade;
b) ter as condições g~t·des de comportamento militar, de
nccôrdo com as disposições em vigor;
c) tlernonsfrar fortes qualidade oe caracter, mando e iniciativa para poder exercer a:; funcções que competem aos subufficiaes especialistas;
d) ser propoEto pelo romma{!dante;
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·e) ser approvado no exame a que fôr submettido nos as..
sumptos geraes e praf.icos t·elativos ás respectivas habilita..~
ções, ou ter approvação no eurso correspondente que o Governo estabelecer.
8. De artilhei1·o de .2• classe. a m·tilheiro de 1• classe:
a) ter, como artilheiro de 2a classe, quatro annos de embarque c de serviço na especialidade:
·
b) u~r bom comportamento militar;
c) ser proposto pelo commandante do navio.

CAPITULO VI
DAS HABILITACÕES

Art. 30. Para a execução das clausulas de accesso a que
se refere o a'rt. 29, na parte relativa ao exame exigido para
a promoção de cada classe, serão observadas as seguintes condições de habilitação.
1) Habilitação nos assumptos geraes.
2) Habilitação nos assumptús praticos .. .
Art. 31. As habilitações nos assumptos geraes serão exigidaa em todas as promoções até artilheiro de 2• classe.
Paragraphc unico. Os assumptos geraes serão exigidos de
fórma gradativa, attendendo-se ao grão de conhecimento neces8al'io ao desempenho das fui:Jcções que competem ás diversas gradua@es.
Art. 32. Os assumptos geraes a que se refere o artigo anterior, serão classificados, segundo a sua natureza, nos seguintes grupos :
a) idéa geral sobre a Marinha de Guerra e seu papel; factos
memoraveis da historia da Marinha Nacional; característicos
principae~ dos navios da esquadra;
b) Deveres militares; deveres particulares; disciplina
militar P cumprimento de orden1:1 Pm gPral~
c) Alistamento; condições de accesso; promoções, vantagens decorrentes de um longo e continuo serviço militar:
reformas;
.
'd) Vencimentos; gratificações especiaes; desconto
de
vencimentos por castigo;
.
.
t?) Continencias:. cerimonial marHimo; pavi1hi'5cs e bandeiras; modo de tratar com os superiores, subalternos e civis;
regras de civilidade;
f) necomponsas: ne•}~ssidarle .do e~ tudo pan 1 •,ting-ir 1s
posições mais elevadas; castigos; consequencias de . uma
deserção;
a) Rotin:t fie porto r no mar: postos e fainas; arrumação
do navio; inspecção; mostra geral;
lt} Scrviços·de quartos; rancho; formaturas;
i ) : Uniformes e me1os de adquiril-os; macas 3 q~C('(lf:: rln
roupas, marcar, lavar, arrumar, arejar . e remendar as roupas,
:mccos e macas; inspecções;
j) RPgras ele'mentare~ wbre hygiene; Jimneza
pes.soa!;
primeiros soecorros ·aos naufragos; boias salva-vidas P. modo
de E'lYJpregal-a~;
k) AtJhletismo;

natação; necessidade rios rxercinins physif'os a bordo; provas; competif;ão n t.rQphéos;
1) Deveres dos vigias. plantões r sentincllas:
m) Conhecimento de rmbarcações miudas: nomrnclatnra e palamenta; esc a leres salva-vidas; Il\Odo de· peiar, arriai',
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e içar urua embarcacão no mar e no porto; cscaleres a remo
~

a vela; deveres dos guardas e patrões de embarcações;
n) Conlt!:'cirneuto dos diverso, trabalho~ da arte de marinheiro; i ermos t~_ expressi'í1~:~ mar H imn-; ma :s usuaes;
o) Idéas sob r(~ ma.rcações relativas; agulha de governo,
prumo, -:-nachin? de sondar, odom••t.to;
p) N oc;:ões elementares de electricidade, o quanto baste
para cvtlar nYnrias nos dh:posilivos e apparelhos com_ que en.
t.rar('m ('lll contaet o diariamente; ·
q) Es(·ola de recruta; armamento portatil; posições dE.'
fogo; cuidados;
r) Pintura e conservacão do navio; preparo de uma superficie par a ser pintada:
Paragrapho um co. Para os assumptos das alineás a, b;
c, d, ·e, f e j, os officiae::; encarregados de divisão organizarão
notas escript.as afim de facilitarem ao pessoal sob suas orden~
seu· conhecimento, submettendo-as antes ao encarregado do
pessoal, que dará à e lias um cunho uniforme.
Art. 33. As habilita~ões nos assumptos praticos serão
exig-idas de accõrdo com a graduação, tendo em vista a fune(,ão quE- rada um desempenha no departnm:?nto de nrtilharia
do navio em que servir; e as que venha a exercer, no mesmruavw. na graduação immt~rttata.
Art. 34. Os nssumpto~ pratico~ a quo ~e refere o ar liga
anterior sel'íio classificados nos seguintes grupos, a serem exigidos em cada uma das graduações:
f) De orumete a rn·aticante--especialista-artilheÚ·o de se-

qttnda classe :

a) termo~ dé aT'tilharfa. de u~o corrente;• .
b) partes principaes do canhão e do reparo;
c) generalidade sobre as munições de guerra;
d) conhecimento summario dos diversos typos

de canhões existent.es no navio e suas munições;
e) precaucões de segurança em geral, especialmente as
que se relacionam com as funcções que tenha desempenhado
na artilharia;
f) fins dos exercícios de tiro ao alvo;
o) deveres do grupo de pontaria:
h) deveres do grupo de carregamento;
i) deveres do pessoal dos paióes de munição;
j) explicar minuciosamente quaes (IS seus deveres na
funcção Qne estiver exercendo.
2) De pr·,1Hrnr.te-t>snt~r?ialil·:ta de ar~qunda ·classe a praticante-especialista de primeira classe:
a) conhecimento mai~ detalhado dos assumptos exigido8
para a promoção:
b) rn i dados a ter com o material da artilharia, em geral,

e snR 0Gn<;:r•rvar?i'ío;
c) matPriaes ·~rnpregados

na !impAza e com;ervação f: a
artilharia:
·
ri) rnnlwcimr>nto detalhadl) do~ canhõe ..; r reparo~ rle pequeno calihrr exisf.rnlrs a bordo, {; suas munições;
n) prernrar nm ranbão de pequeno calibre para o fogo:
{) rlcYPI'~":"' dn f'hrf,. rlf' r:Hlh5n dr p~'QU~'no cnlihrc:
o) t•xrlliral' mimw.iosamnte onars os Rf'lH:; riew'l'('S nas
funcc:õcs qne rstivcr exercendo. -
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3) De p1·atícante-especialista de primeira classe a prati..

cante-especialista-cabo:
a) conhecimento mais detalhado dos assumptos exigidos
para a pr·orno~ão a praticante-especialista de 1• classe;
'tJ) conhecimento dolalhado dos canhões e repal'os de mf~
dio calibre e anti-aereos existentes a bordo, e suas munições;.
c) preparar um canl!ilo d(• médio calilwe ou anti-aereo
para fogo;
d) deveres do chefe de um canhão de médio calibre ou
anfi-aereo;
e} servico de paióes de munição;
f) conh~dment.o ocrfeito das precauções de seguranç:1
I·,-• la! iv:\:0: ao serviço dp muni(~ão n rio tiro;
1
O) lflitura de thcrmomAtros e registro dP Unnperaf.uras:
h) r,laganH'nlo, esgnlamento e refrigeração dn~ paiôr~ do
mnnição;
i) idéas geraes sobre o tiro e sua direccão;
i) cohhe!~imento summario dos .meios de recep~ão e transmissão de ordens para os canhõe~;
k) explicar minuciosamente quaes os 8eus deveres nas
fnneções çue estiver exercendo.
4) De praticanle-espeeialisla ~cabo a auxiliar-especialista
de terceira classe:
curso da Escola de Auxiliares-Especialistas;
5 )' De au:eiliar-especialista de a• classe a a1txiliar.-espe•t
cialista de 2• classe:
a) conhecimento detalhado dos assumptos exigidos para
a promoção dos praticantes e dos seus deveres nas diversas
fnnccões que lhes competem;
b) deveres do ehefe de canhão de grosso calibre;
c) deveres do fiel de artilharia;
d) preparar um canhão de grosso calibre para o fogo:
e)' conhecimento detalhado do canhão de grosso calibre
e da installação geral da torre, no navio em que servir;
() methodos de instrucção e treinamento em vigor;
y)
r.onhecimento dos proce~sos usuaes de rect.ifira<:ão das
alcas d;:\ mira;
Ir) dt'monstrar pcrf.eito conhecimento flos seus deveres
ordens, normaes e dn emergeneia;
·
i.'J r.onhPeimento snrnm[n·in do~ met..Iwrlos de rlirt>r.ção rle
tiro:
.
{) 'COnherirnenfo JWriff'iLO das ]1l'PC:l1H,'ÕN~ r]p .srgm·:mea
que competem aos sf>gundos sargenlos;
k) dPmon~trar pPrfPito couher.inwnto do;>; ::'1'11~ devr.rP~
·nas fnncções qne fl~f iY<'I'f'l11 Pxerr''Hiio;
[.) demonstrar capacidade de PX'C\CUtar trahaH1o~ de l'f'Jlaração e ajustamento que devam ser feitos por bordo.
G) Dr> au:rilinr-P.r;pecialislo de 2~ r•lasst' o ou.rilirn•-Cs)JPcialista de 1• classe:
ai r•mlH'einwnlo detalhado dos assumpf,os PXi~idn~ para
3 promocão <.los auxilhn·es de 3" elassP a 2• cla~SP;
b) deveres do ajudante do chefe de torre;
r) deveres do chefe de grupo de canhões de n1~dio ea~
libre;
a)
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d) ronhecimcnlo eomvlefo da insf allac.ão gpJ•al de UIJla
torre e dos canhões de grosso calibre;
c) n•rifira1:ão e recfificação das altas;
fJ ideía geral ::,olu·e o fogo pelu .syHt!llla directrJr;
g) conhecimento :;urumario dos appar'elhos
empN~gadf)!J
no fogu pPlo ~~·sft•wa dit·,•ctor· (mane.io P a.instaJJH'JJin';
lt) dt'IIWH;.;ll·at· rumplüto eonhec.imenlo dos devet·es cor··
respondentes ús funcçôe:s que est1 ver eXtli'eendo;
i) dem:mstt·ar capacidade de ·~xecutar· trabalhos de repal'at.:ão c ajt:~tanwnlu que devam set· feitos par l>ortlo.

i)

)),· llll;f"Ífia.í'-esw,cialista dt•

1 ''

c/(lsSf'

a oi'lifh,•iro de

2• classe:
n) t'IIJI.IH•&inwnl o {]pfalillado do::; assulllptos exigidos pai" a
a vrnnwt;ãn a•auxiliar Aspecialisla de 1" classe;
o) dPv••r·es do chefp de deJ'esH;
c) deveres cio chefe de torre;
di linn~res do artilheiro chefe;
e) eonlweimPnto sumn!ariu dos metlwdo:; de f ir 0 u~ad··~
na artilharia de desemoarque:
·
f) conhecimento detalhado de todos os serviço! de uma
~orre de canhão de. grosso calibre;
g; preparo dH uma torre para o fo:.ro.
h) i1H•a :-:obre a V.f•rifieaf;ão e .r·ectificação do:-> canlJô,:o;;

oom o sy::tema d;rector om diCJne ~~eco:
i, pem·as el•~nJen{<ll'es ·de estabilidade das pol\nras:
j: urg.anizw;ão do ve::;soal d~\ reparo~ da ar't.üllaria para
o comhal t•.
/i')

e~ta\~ão f\

equipanwnto;

coiJhceinwnto dos registros, mappas e livros do

St'L'·-

;\. iço do I •e par! a!llenío de Artilharia;
1) Ctlll)H\Cillwllto e!Pnwnfar de balhdica ~~ olJsi'I'Yação do
tiro neet.'SS:1l'io ú direcçfio do fogo de uma defeza ou de uma
tc:ci'e;
·
m ·: eonlrc•dnu:nto bastanfe do:;; pt•oeessos de dirt•cçijo dt~
tir·o I' dPJuonstraJ' eapaeitlade de dirigir a torre na faltH dn
:l'nS!Jf'di VO ('nJlllllUJHJanfte;
,
n) CfHJIH~!\ilnrnf o üo:-; metthodos dn f ü·o adoptaduH

as hate!'!as scnmdaJ·ia e anti-aerea;

pa:·a

o '1 conihPl' inH•ntn ~~ f~mprcg-o do «Baby tRange-K1~eper M I I»;
p) f1pmonstar completo conhecimento dos dPveres rPlativos ás funccões que e~t1ver e.xereendo e do officio de armeiro: ·
.
(JJ deml.ltJSiraJ' ~~apacidade dr. exeeutar tJ·alml!Jos dr• r,._
paraçâo e ajuslamento que devam ser feitos pm· bordo ..
8) De artilheiro de 2• classe a artilheiro de .f• classe:
a) conhecimento mais desenvolvido de todos os assumptos exigidos para a prnm.,efio a arti!heiro de 2• cla9se:
b) conhecimrmto dos dev('re!li co~·r·espondentes ás diversa!
funcçõe9 que competem aos art.ilheiros de t• classe:
c J dPnllliiSinn· JH'I'fPi I" ennlu:wimento dos dPYCl'es t'Plaf ivos ás furirc,:ões que tenha de'3empenhado como artilheiro de
2" classe;
d) rlernonsf ra~ conhecimento perreito de todo o material
<fe artilharia exi~tente no seu navio, suas municões, Robresalent.es. e accessorios;
e) rlmnnnsf.rar conheeimentn de todo Rerviço de escripflr·
1·arão I' regi 'i Iro do deparlnment.o de ar:tilharia;
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f) demonstrar eapnoidade do executar e dirigir a o~~
cucâo de todos os trabalho3 rie [·eparntão ~ue devam ser fe1tos
por bordo.

Art. 35-. Os exames de que trata o presente regulamet~lo
s·erão feitos em épocas· determinadas, de accôrdo com .~H dispuslcões em vigor, relativa~:~ ao assumptt ou ~nstrueçoes e::speciaes do ministro.
·
Paragrapho unico. os resultados dos exames constarão
cte mappas do modelo adaptado, assignados pelo presidente

da

Cornmi~sãu ~~xaminadora.

t;APITUl..O VIl
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 36. Ao pessoal subalterno do Serviço Geral de A.rt.ilharw, a.!ém das atnlmiçõc,> oe or,jem tecnnic:i ~urre..;pou
dentes á sua especialidade, compete o serviço geral de plan..
loes, vigias, quarto~ e- quae~quer outr·o~ que H1e3 SDJanl detalhados nas tabellas, de accôrdo com o regulamento do ser...
, 1ço interuo, a bordo ou nos estabelecimentos e cürpoe d:e
~tarinha.
·
Art. 37 • Compet-em-lhe. de accOrdo com a legislação em
vigor, além do aoldo e de. gratifieacão correspondentes á graduação ou classe nt. bierarchia, as seguinte~ gratificaçôes es-

pec\aes:

a) de engaja:nrmto, rePn~!l.iameutü. cvmportam~nto. funcção e addicionaes de f O a i5 o/o~
11)
de especialidade, ouja percepção comeca depois do
curso de auxiliar-especialista · ou da antiga escola profis ...

sional;
tlt

cJ de anxHinr-especialista. cujo
mn{)(;iio a :4 .. 'largBnto:
fl)

Abono ~e in:~ia rom ·1

de arUfíce, igual ã ,Jo SP-t·viço geral de machinas na

cur·reHp<Jndent~. para o~ que lJ83 torre:<, l u~·'!m a ffef~f.os permawmtemente ao servico mecanico de reparo e conKI~r·v:H}ilo, t~m subRtít.uicão ao pessoal subalterno de machi-

.,radunt;:ío

HaH par·a (~ssc servico ·"destacado ~egundo o regim~n anteritw
ao da presente reorganização. (Artilheiro-chefe, chefe de
A l't õll' i t'O~!
§ 1.0 Os inferiores, além da gratificação de auxiliar-es-

tul':'•' P

pecialista, continuarão a perceber a de especialidade.
§ 2. 0 Os primeiros sargentos, ao passarem a sub-officiaes,
ll0J'~ezp. as grati~i~ações que percebiam, e-xcepto as de espe•
c~ahdad•: e addwwno.es por tempo de serviço, !! l1Crct:b2m
amda as de funcção ou incumbencia que lbes correspondem •.
~ 3.• As praças do grupo ele Telemetria e as que foJ·cm emp~gadas na Divisão F, terão uma gratificação rle
fu~ctão de 91 e. 6S. resp~tivamente, por mez, qualquer que
~eJa a ~ompanlna de. s~rv1~0 de ~onveE_ a que pertençam.
_ Art. 38. As graltfac.açoe!; de functao ou in~umbencia serao. mensalmente. as determinadas nos decretos n. t t . 837. de
:?9 de dezembro de t915 e n. 16.879, de 1i de abril d~ l92fi.
equiparadas as funcçõe5 de chefe de I!'J'Upo de pair>es d"' zro:;:;o
c~lib;:-Et. ãs de che-fe d"' canhão de gro~~o calibre {typo c.Flortano~) a~ de chefe de paiol de grei~ calibl"(l e cheft' de grupo
tir ptlh_'le~ de médio t&librt\ ás de chefe de eanbio de médio
calibre; as de servente de cuiatra de canhio de 305, as de chefe

de canhão de médio calibre; as de scrvenl o do elevador central
dus tm•res c de fornec!'dor , ;os canhõ1~-: d,· :105; a3 de chefe de
canhão de requeno t:alibre; ~·s de· hli,)leit o da Artilharia (nos
navios typo "Minas"), as d1.1 chefe de t:anl,ão de médio calibre.
§ LV Os chefes de 'l urre, e (18 . a;'lilheiros-chef~~5 que
passam a receber a g"atifi,;ação da alint•a (d) do artigo anterior, perdem as gratifica1;ões de íunl·1·ão estabelecidas nod
decretos ns. 11.837 e 16.H79, de 29 dr dezembro de lUf5 e
17 de abril de 1925, r·~spec tivamente.
§ 2. 0 Nos navios fypo ''Minas", o a iudanf.e de chefe de
Torre passa a recebe· a ~TaLificação fl!le. pelo decreto numero 11 . 837; de 29 d ~ de:u~mbro de 19 I:) competia ao chefe
de 'forre.
Art. 39. Os grum·~tcs a pprovado.-; no exame do ~st.agio d•~
que trata o art. 12 (n. I, do arl. :i:l) -;crão induido~ cor:I•J
M. N. de 2a classe JH, companhia dd PE ... A.
Art. 40. Os marinhei I'OS de 1 ria 'se que, na falta de
cabos, forem matriculados, na Escola d•' Auxiliares.-Espcc!âlistas, si approvados ~erã0 logo pr'OlllO\" dos á graduação de
cabo.
Art. 41. Annualmente serão detalhados alguns sub-officiaes e inferiores para pratica mecanica nas officinas de armamento, sendo empl'egados de prefer~ncia nas turmas de
trabalho de reparo doe navios.
Art. 42. Os inferiores, ao_ passar~~m a sub-officiaes, comprometter-se-hão préviamente a servir na nova categoria pelo
prazo ao menos necessario a perfazer·~m o seu tempo leg-al de
engajamento, si lhes fnltarern mais dn cinco annos para completai-o; aquelles a q11em faltar menos de cinco armos e os
de procedcncia civil, comprometter-se-hãn a servir pelos cinco
annos, a contar da data de sua portaria de nomeação.
Art. 43. Os cabos. para serem pt'('movidos a terceiros
sargentos, deverão compromett.er-s~ a servir pelo menos mais,
de cinco annos á Marinha de Guerra, a contar da data da promoção, ea~o o ~eu tempo de cngajnmei1 1 o venha a t.crr:n mar
antes des:';n prazo. Estr~ comprnm isso deYerá ser assumido
préviamenlc, como cordici:íó pat'a mui ~·icrr ia nos Cursos de Artilharia.
Art. H. Os pl'imeiros :'<argentn~ e se~undcs poderão candi,datar-sc ao curso dP pilotos-aviadores. mediante o prcenchinwnl o dns concli(;õm= reg-ulamentare~ da aviação.
Art. .~5. Os suh-officiaes artilheiros poderão requerer a
sua lrallR·f!'l'C!lCia [mra O quadro de contra-mestres, Olt prestar
concurso para a nomeacão de mestres, -coaforme a que o Governo eHlabolecer, pas~ando para o Servico G~ral do Convéz
oom a transferencia.
,
Art.. 46. Fóra das hypotheses do-;' dois artigos anteriores. o pessoal subalterno dn ~ervico de artilharia será con~ervado rm sua especialidade e hão ·poderá fazer outro curso.
a não ser em caso de absoluta necessidade, com permissão
expressa do ministro.
8

CAPI'I'ULO VIU
!Jl ~PnS u;f)(~~. TH.\N SITO lU,\ li\

At•t: 4i. Afim do ser cou~eguido um mais rapido preen ..
chimento dos effectivos da companhia de PE-A e oara facilitar
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o serviço das torres, ·o ministró da 1\I_arinha poderá não sómcnte
reduzir o estagio de habilitação a que se refere o art. 11, como
pernnltir que, além dos grurr.et.cs e marn11Ieiro-s de 2;, clas::;e,
tambem os de 1\ :5.Ii:, conc!)nam á clasisficaçüo para PE-A, c.xeepeionalmente e ineluir I.J.a secçã') de AE-A, com 0 seu officio.
proprio os marinheiros Qtl'..~ ~inda ~e acham com pi·atica de arnwiro.
~ J • o Os marinltdt•t• d·• J" rla~~e SE naquella~ e!llldiçõP~.
vr·Pslat'fít~ exanu• da IHl'''" f,•chni<~a da alinea 2. do art. :n,
:findv o estagio, sencto clnssHicados na propr·ia classe.
~ 2. A:; pra~as r~:!Jrridas no paragraplw anterior. caso
promovidas a cahu na companhia de SE emquª-nfo ainda em
(•stagi'l, JWf~stadio examr da materia cunstan1t'l da alinea :L
flt.) meswn a!'ligtt. ·e ~Serão rncluidas na companhia de PE-A
cnm a l~l'(IJ•I'ia g1·aduar;ão de caho.
Art. lt~. Somente até J1 de dezembro do corrente anno
será permittida a promo..:ão a ~~· sarg·ento por e~"Came. irtdep~ndeut.e do cur.so da escola de a!Jxiliares-e;;:Jecialistas ou
profissional.
Art. 49. Os cabos PE-A que não tiverem o curso da
l'Scola de auxiliaee~-espeeialisf a ou das antigas escolas profissicmaes deverão ser matriculados o mais poss1vel, e, emQttanLo oão forem nelle appl'ovados, emhora percebendo a
gt'atifica~ão dP.! incumbeneia pela
t'unccão que exercerem,
não terão direít.o á de especialidade. nem poderão ser promovidos a terceiros sargentos a partir de t de janeiro
àe 1926.
Art. 50. Excepto no caso de exame para classificacão de firn de egtagio, as materias constantes deste regulamento, para prollloção, só serão exigidas em exame depois
de j 5 de janeiro de i926.
Art. 51. Para as promocões até 31 de dezembro do correntfl anno, as condiçõeR de accesso serão as que hoje estabelece o Regulamento do Corpo de Marinheiros Nacionaes.
Gabinete, do Ministro da 1\tarinha. 4 de novembro da
1925. - Alexandrino Paria de Alencar.
0

DECHETO N. 17. 105 -

DE

4 DE

NOVI<~MBRO DE

19:?5

Altera us t!{{alivos do pessoal subalte1•no do.r; Se1·vir;os de Con?Jez e JJo.chiuas da Marinha de GttC1'1'a, fixados uo."' decreto.'f
n. #6.828, de 27 de {et•ereiro, e n. -16.792., de -13 de fevereiro,
do eo1·1·ente anno, approvmulo os constantes rlo qu{l(ll·o a/lnexo ao presente decreto, e dá outras pro1.:idencias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Em face· do dispostc na ta observação da Yel'ha 17. aet. !1",
da Iei n. oi. 9H. de 12 de janeiro de 1925, que fixa a Despeza.
Geral d!l H.cpuhlif'a para o presente exercício, e w:;ando da altribui~ilo que llw conferP o art. -1•8, n. 1, da Cunstihdcão .FC'dcral, der1·eta:
Art.. 1. .Ficam altt~raclns os effe.etiv-os do pessoal suba1fnrno dos S~"rvir.os fle ConYt'z e 1\fachinas da Marinha de Guerra,
fixado~ nos tleerPtos n. iG. 828. de 27 de fevereiro. e n. 16.792,
fie 13 de fe.verei·ro, do corrente anno, e appr-ovados os constantes do quadro annexo ao prPsente decreto, dentro do to f al da
0
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verba 17 t.lo orçamento do Ministerio da Ma1·inha val'a o COl'eX1 1l'eici o.
Art. "! . De J de. janeil'o dn 1\L!G em dcanle, IWnhurn •~abo
podel'ú sl't' }H'OlllfWido a :3" sargenf o sem tPr :.;ido appl'ovadp no
curso dt• auxiliar·-espPeiali~ta eut'I'esponuenle ou uD das Es-

1 ente

0

t:ola"' Prufi:;.:~ionaPs ainda exist.Pnt es.
Art. :L" Os ael uaes inft•riore~ auxilial'es de contra-mestre,
não ti H' f'(' !I\ o curso da Escola ti H Offieiaes-Mariuheiro:;,
categoria de sulJou no tln anxiliaIE'S-eSJWeialistas. t'lll qun llws ,<:;('l'á concedida matricula. por

<Jil('

!:5Ô poderfto tt~r act~n8:-5o a contra-mestres, na
offici:ws~ dopoi~ dn aplH'o\·ados nt·s~n curso
CXCC}>ÇãO.

Art.

Lo

l:::lf.'lll!Jl'l' que~

em qnal(JUl'l' classe ou graduação,

existam elaros abertos, sem que na inferior haja quem preen ...

cha as condições de promoção, ou quando os habilitados om
exame não sejam e.m nnmero sufficiente para preenchimenlo
des-sas vaga~. serã-o admittidas a exame as praças que, tendo as
condi.çõns de comportamento, preencham. ao menos pela metade.. todas n.':' demais clausulas exigidas para inscripção.
Art. 5.'' Em caso d{~ falta de pessoal da fileira dcYit.lamcnto
habilitado, o ministro da Marinha poderá admit.tir civi~. na.
graduação fle primeh·os sargent·os. vara as esp·ccialidades j1c
enfermeiros e arf.ificcs ele convez, á semelhança do que se caha
t1Pterminado pa1·a o Scrvif.:o Gernl ~IC' :\:Iaehina::::. o dl'ntro uo:':i
limitt's do quadro t•m atweco.
Art. G." S('flllH'e filie houver vaga rlo suh-nfficial em qualfliiCl' fias e~}weialidadf.'S de ·con-rúz e de machinas. o ministro
vod('J'á adntiU i!· um nunwro exeeden!e de prinwiros sarg'l'nl.os
igual ao da~ vagas existentes.
ParagTnvho unico. Os J)l'inwil'o~ sargentos admillidos em.
Pxcesso l'icarão agg·1•egadns ao rpradrn, até prestarem exame do
aeeesso uwa Vt'Z qUPI'slf'jam nas (~rmdições do art. 4°. e os que
úão forem appr11vactos SPr·ão incluídos nos claros deixados 110
])J''(l{H'io quarlro pelos qtw tiv('rem alcançado IH'OHW-!:ão.
Arl. i." (h; actuae::; inferiores e marinlwiros da I'SlWCialiiiadn de udneü·os-nH~r·guihadorrs serão inclnitlos nos quadro.-;
do forpc!li~·:f,al'l-milwil'os. n continuarão affpelos á sua espeeialidacle. at~~ fazPl'PJn o em·:-o ue tor1)edos, em que devorão ~(·t~
matriculudos a crill'rio da administração .
.Art. 8. Os aeluaes auxiliare.g de armeh'os serão incluído-;
nos quauros fio auxiliares-esper.ialistas artilheiros, a quo ostão
aggrega:dos, d1• aceôrdo com as suas antiguidades relativas, e·ontinuanuo affectos aos serviços de suas e,specialidades.
A1·L H.o Os aetuaes snb-officiaes armeiros e mergulhadoa.'es sulJsisl iriio t'Jn í'ens quadros ~at 1 é a sua total e:xtincção.
Art. 1 O. Em e:uia torre dos encouraçados Mi·nas Geraes
e S. Paulo havf'rá um armeiro on auxiliar uc aruwiro, do anl igo
qnadro, mwarregado da parte nH'r.anica. cseolhido por snaf': hnhilita,.çfH'."~. l'lll snLstiln i(:ão aos Sllb-officiat•.H do Sr.ryiço nc·t·nt
de J\lachinas. aclualmc.'nf e nesse serviço.
}>al'agrapho 1mien. Ser-llH's-ha abonada, como gJ·at.ificação de func~;ão, a mesma que compete, pelo regulamento em
rvig.or, aos arfifices de ~m~chil.~as ~ auxiliares, de clasl?e cnnes ...
})'mdente.
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.\I'L LL. Sónwnle CHH1uanto não houver l)essoal habilitado
em JHHncro suHiciente no Serviço Geral de Artilharia, poderão
se~ destacados marinheiros do Serviç.o Geral de Machinas para
trabalharem sob as orden.; do armeiro de torre, como hoje se
procede.
Art. 12. As vagas hoje existentes uo quadro de enfermeiros tle 2• classe serão preenchidas pelos actuaes contraotados
que tiverem mais de dous annos de serviço. com informação
favoravel da Dir.ootoria de Saúde sobre o seu valor profissional e moral, cessando, de agora em deante, o contracto de subofficiaes.
Art. 13. Quando não estiver completo o numero de segundos swrgentos em qualquer especialidade, poderão ser promovidos a terceiros sargentos, em excesso, tantos cabo., quantas
forem as vagas de. segnndos sargentos.
Art. 14. Criterio identico ao do artigo anterior será aP.plicado no caso de não haver marinheiros de 2• classe habilitados em numCII'o sufficicntc parn o preenchimento das vagas
que uooorrerom na l classe.
Art. 15. De accôrdo com as conveniencias do serviço e o
aproveitamento revelado, o ministro da Marinha poderá mandar r·eduzir o tempo de estagio das praças para classificação
nas companhias das va:rias especialidades.
Art. 16. Nas diversas ~specialidades de convéz que ainua
não receberam nova regulamentação, para o preenchimento das
vagas até 31 de dezeml.H·o. os assumpt.os de exame e demais
condições serão os mesmos do regulamento actualmcnte em
vigor, atteudidas as disposiQões do presente decreto.,
~ 1. As comlições de accesso paTa 3° sargento serão as q11o
antes vigoravam para a promoção ·a. 2° sargento.
§ 2. o Para os auxiliares de contra-mestre, as condições serão as que se referiam aos sargentos sem especialidade.
Art. 17. Afim de facilitar o preenchimento dos quadros,
o ministro da Marinha poderá, excepcionalmente, permittir que
os artifices de machinas de qualquer officio, que já tenham
trabalhado em serviQo de condueoão, prestem exame de transferencia pwra os quadros de oonductore.s. conforme as convetüencias da administração.
Art. 18. Os actuaes civis contractados com praQa de foguista, que forem brasileiros e o desejarem, poderão ser incluídos no GorJ?o de Marinheiros Nacionaes, de accôrdo com os
f.eus officios. nas companhias de pTaticantes-artifices de convéz ou de machinas, a JUizo da administração, e na classe acima
á do seu contracto, conforme as vagas dos respectivos quadros.
Art. •19. A gratificação de «auxiliar-especialista> é e.xtenRiva a todos os quadros igualmente, qualquer que seja o ramo
do ServiQo Naval a que pertença~ os sargentos.
Art. 20. O sub-official de qualquer quadro perde a gratificação dP auxiliar-e.spPeialista ao se1· nomeado, sendo-lho,
porém abonada ~empre a de especialidade, conferida pelo artigo 108 do decreto 11.837, de 29 de dezembro de 1915, aos primeiros sargentos .
.Arl. 21. As gl'atiJicaçõos a que se Teferelll os uous artigos
anteriores poderão correr {\ conta do total da verba 17 do orQamento da Despeza do Ministeri-o úa Marinha para o corrcnt~
anno, em face do disposto em sua 1• observação.
11
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uc

Al'f .. :2~. ~\s funcções
cheft:· d(~ grupo de vaiül n chefe
àn {JtiióL para todos os cffeilos, são equiparadas, pal'a íl pessoal subalterno do serviço de artilharia, ás de chefe de ca-

nhão que compeLirmn ao prssoal da mesma graduação; e as de
chefe de paiol d1~ minas ou de torpedos, do mesmo modo. ás de
ehefo de tnbo .
.Art. 2.3. Hevogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeill'O, 4 de novembro de. 1925, · 104° da Independencia e 37° da Republica.
AR'rHUit DA SILVA BERNAR.IJES.

Alexandrino Faria de Alencar.

QUADRO DOS EPPECTIVOS ANNEXO AO DECRETO N.

17.105,

DE

4 DE

NOVEMBRO DE

192!i

Serviços de convéz (S. CV.)

I

Sub-officiaes (SO)
Quadros ou especialidades
Notação

fl.l
CUfl.l
"CJQ)
C::lll
::slll

e~

.... fl.l
Q)cn

·c:E!!u

01.1~
Q)U
VJ

0..

Artilharia ...............•....•...•..•
Torpedos e minas ....•............•..
Telegraphia .....................•.•..
Signaes ...............................
Escripta ...• ; ..•••.•••••...•••••••...
Fazenda .••.............•.•••••••••••
Saúde .•••.•....••••••••.••.••••••.•.
Officios •••.•.•••.••••••••...•.••••••
Submersíveis ••.•••.•••••••••••••••••
Serviços geraes ••••.•••••••.••••••••
Armeiros •••.•.••••..••.•.•••••••••••
Mergulhadores •.•.•..•.•.•..•.••••..
Totaes ..•••••••••••• !

••••••••••

A
TM
TL
ST
ES
FL
EF
AR-CV

-

SG
ARM
MM

10
4
4
3
25
28
14

90

6
3

-

-

I

8
4

-

fl.lfl.l

!llfl.l

·-c::
Q)Q)

"CJ+O

·-c::
Q)Q)

90

14
7

AE-A
AE-TM
AE-TL
AE-ST
AE-ES
AE-FL
AE-EF
AE-AR-CV
AE-SB
AE-CM

o o
........

00

c::=

::rQ)

~ef
Q)cu

bt)OIJ

~=

'"-CU
Q..fl.l

30
12
12
.6
75
80
120
38

Marinheiros nacionaes (MN)

fl.lfl.l

00
.......
....eoo""'

Notação

E-

20
8
8
3
50
52
80
24

40

-

fl.l
Q)
cu

...o

Inferiores (IF)

30
12
20
6
10
12
5
5
5
25

E-!ll

30
12
20
6
15
12
5
5
10
35

!ll

...o

fl.l

Q)
cu

&J

cu

u

30
15

90
39

20

60

4o

·~~
=~

o

Notação

E-

ê
15
12
5
5
10

fl.l
CU!Il

PE-A
PE-TM
PE-TL
PE-ST
PE-ES

18

40

36
15
PE-EF
15 PE-AR-CV
25
PE-SB
100
SE

;Eü

I

!ll

CUfl.l
"CJQ)

c::!ll

::rfll

01.1~
Q)(J
VJ

180

180

180

00
' 120
00

60

- 75. -

00

-

-

50

75
50

30

10
10
20

160

-

20
30

635

-

!ll
~!ll

'ã)

·"CJU
- Q)

o
1-o

""'
.Bfl.l~
::sCUfl.l

o

o·~~

>

.,:uü

1-o

cu

o

-

20 30 -

fl.l
Q)
cu

!ll

=~

Q)'-

<

-

-

740 1.400 -

o

E-

'"'t:
c. cu

u

-

541
18
121
211
131

-

li

5
8
2.93

--- --- ------- --- --- --- --- ------- --- --- --- --- - - - --- --------- --4.256
227
130
158
438
MN
so
IF
150
257
484
ê501 1.050 1.155 1.400 -------

Serviço geral de aviação naval (S. G. AV-N.)
Artífices de aviação •..•..•...•.•.••.•
Pilotos de aviação ............ ; .......
I

Totaes ...••..•..•.......•.......

AR-AV
PL-AV

12
2

22
2

34

4

5

AE-AR-AV

10

50

65

PE-AR-AV

50

30

·50

-

------- --- --- --'24
so
38
14

-

-

-

-

130

1

I

--

Serviço Geral de machinas (S. G. MA)
Machinas ............................
Caldeiras ... ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Motores •............................
ElectricJdade ........•................
Officios ..............................

CO-MA
CO-CA
CO-MO
CO-EL
AR-MA

50
18
J8
20
24

100
26
36

150

40

60

48

------- -13õj-25õ
Totaes ..........................
so

44

54
72

380

AE-MA
AE-CA
AE-MO
AE-EL
AE-AR-MA

10
20
12
10
10

30
45
lê
20
10

20

35
12
14
10

00

100 '
40

44

30

PE-MA
PE-F
PE-MO
. PE-EL
PE-AR-MA
CRV
AP-AR•MA

120
60
40

200
200

200
200

90
90
20

90
90

00

-

20

-

-

20

-

-

-

-

460

450 -

50
------- --- --- --- --- ------- --- --- --- --- --- --- -450
2.
IF

62

91

-

121

274

MN

300

158
121
50

438
274
ê5

MN
MN
MN

300
30

000

50

50

600

Resúmo

c

so
484
227
IF
257
150
' 130
so
130
250
IF
62
380
91
so
14
24
IF
3e
5
10
------- --- - - - - - - ------- --- --Totaes ...................•.....•
902
so
531
IF
197
371
251

)nvéz (CV) .•.......................
M achinas (MA) ........................
A dação (A V) ........................

-

1

---~----

3291

777

650 1.050 1.155 1.400
600
600

-

-

450

-

4.255

50 2.000

130
50
50 ------- --- --- --- --- --- --- --MN

.

980 1.700 1.805 1.400

450

50 6.385

-

1 sargento ajudante, brigada do Corpo de Marinheiros; e as companhias de musicos, corneteiros e tambores, continuam como disposto no decreto n. 16.828, de 27 de fevereiro

do corrente anno. - Alexanarino Faria de Alencar.
Leis de 1925- Vol. 11- Pag. 628- l -

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

f)gCJH<:TO N. J7.106 Cas.~tl

DE

4 DE NOVE:\IBHO ng 19~5

a auto1·i:.ação enncedid!l a "A Equítati1'a r? f' l'ol'lll(fal. ~
FM1'amar", pata {um·ciunm· no llrost.l

() Jlt·•~sidPtllP da Her>ubliea dos Estados Unidm; dn Bmsil,
aUeudendu a que "A .l!:quilativa de PtH'lugal e {)lft·amae'', emu
=-•~dP ,.m Lisll•la, Pol'tugal. autorizada a runceiouat· na .Hepnltlil'a. I!BL ~egtJL'OS n re::-:••gul'o:-1 t~llt todos os s••us t•amns, pcl·•
dnet·el•; n. 1 i. li;-,, ck ;!ti de tllar<.;o de tH:!O. sm;p,•nd•·u as sua~
ojH~J·a~:Õt'ii 1111 Br·asiL n•solvo eassar a aulot•izat.:ão 1)111' liH• Jm
t'HIIt~Pdida rwlo dPOI'PI.o aei'ma eilado P as I'I'Sfll't~l iva.;-; r·at'la-;
paiPnl•.•s ns. 171 o ii:í, •h~ :.!:.! de ab1·il do Jlli'Slllll anno.
Jlio. dl' Jarieiro. í lll' no\·Pmht·u (.k Hl:!;,, JOí" da T!ldl'pen ...
demia (' :1i" da 'Bt•[Jttbli•·:L
~-\RTIICH

DA

Anniba~

J)]MJBETO N. 17.107

-DE

4

SIL\':\

HEH.'S.\RDES.

Freire da FonsN,z,

DE NOVKl\fBHO DI<J

JH:?tí

lk8rdvc appi'OI'lli' a 1·esoluçrio da assernMéa (JPNtl e.r-h·am·dinnria da Companhia rfp, Seyuros Ter1•e.r~trcs e_ Mal'ithno.t;f
".\ma:.onio.'', com. .~hlc

e111

/Jelt;Jil, f,'stmlo do PoNi,

/'l'flfi .•

zwlo a 17 d,, ollril de 1922
() Pt·Psirl••nl•\ da ltr·puhlit·a do;-; Estados Unidos do Bl'asil,
iPndo 1'111 yj:-;fa a !'llllllllltlliea~:ão fl'ita rwla Co111panhia (]p 81'giii'O:-l Tl't'J'I'~II·c•:-; P ;\lai·ifimos ''.\ntazonia'', l'Oifl si'•clr• c'lll BPf;>ttl,
E~ I a do do l'ai':Í. fundada f'HI 'l dt• .i unho dP I H!H, t' a ri'SI duçfh
da assPrniJhía g·•·ral Px:fraoi·dinat·ia. realizada ••m L7 de ahl'il
d1• UI:.':.'. IJIII' i)P]ilwrcu a sna liquirht~·.ão, rt>soh·r· appJ·ovat· a
rl'ff•t·irla dPJiht•J':tt;ão f'lll yif·tudP da q11al dl'ixa a allurlida ~o
,. i1•tladP d1• flllll'I'Íonar na H•~rmbl ic·a.
H i o dí\ .l<mc·ir·o, -l de· nnn•Jmbro d•~ Hl2f-i, 10ío da lndc•r.wndl'lWia e :lio da 1R~'publil'a.
ARTHlJR

DA

SILVA

RERNARDER,

AnnifJal Freire da Fonseca,

Approva o projecto e o orçam.ento, na import:ancia de

-ré·i,~

26:051$593, para as obras de abastecimento de agua no kilometro 39,362 Norte, da linha Itararé-Uruguay, da Companhia Estrada de Fe1·ro São Paulo-Rio G1·ande

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
-São ~aulo-Rio Grande", co!lcessionaria da linha Itartu:é-Uru ..
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g·uay, • tendo üm vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, em officio ri. 798/S, de f5 de outuhro findo, decreta:
Art. 1 . o :F'icam approvados, tle conformidade com os fio,
cumentos que com este baixam, rubricados pelo director geral
de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação
n Obras Publicas, o project o e o respecti v:.) un:amcnto, na importancia de 26:051$593 (vinte o seis contos cincoentu o um
mil quinhentos e noventa n tres réis), para a coustrueçãu das
obras do abastecimento df' agua n;, kilomeLl'o :19,:lti:! Nut·le, du
linha Itararé-Urugua) .
Art. 2. o As despezas et'focf uadus até o maximo do orça.
meuto ora approvado, serão, depois do apuradas em tomada d~
contas regular, levadas á conta das taxas addieionam; a quo se
refere a portaria de 2f de janeir0 de f92f.
Art. 3. o Pa1·a a execução das obras fica fixado o prazh
de 4 (quatro) mezes, a contar da data Pm qur a rcquerrnle 1'(~
cehcr notificar;ão do presentP df'crPto.
Rio de Janeiro, ,H de noYrmhro de Hl2G, 104" da lndependPncia e 37° da Republica.
.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. f7 .109 -

DE

H

DE NOVEMBRO DE

1925

App1•ova os projectos e 1•cspectivos or;amentos, na im•JH11'lancia total de 31 :014$761, para a cvnst1·ucção de um desvio
de c1·u.:amet1to com po.r~to teleaJ•ophico f~ ml•lhnrt1.1tJenlo
do abastecimento d'agua, 11n liilomct?·o 21 do linha {r.II'P(},
Pm·n.nagud-'Jurityba

O Presidente da Repu.hlica dos l'~~lados Ur1idos do B~'a~il.
.al.tendemiu ao que requereu a Compaqllia Estradr, dr. .Fnl'l'o
São Paulo..nH> Grande, f', de aooôrdo Ctlllt o pare:~cr P'' . . .,tarlc;
pnla ·]nspcctoria Federal das Estt·nda~ em nt'ficio n. -;g:J;..;;,
dn Lr> de outubro do COlTtmte anno, rl.é'creta:
.-\.rtigo unico. Ficam approvados os project.os e orç?.mentos que com este baixam, rubric::trlos pelo direct.ot· g.-·ral
dD Expeàier.'te da Secretaria de ·Estado do .'\Jiniste:·io dn Viação f! Obras PuhUcas. para a eonstrrwção de um dr.sYin dP,
cruza.mcnln. eom posto lelegraphico e me»horamento do abas··
t.ecim~nll) d'agua, no kilometro 2'' da linha ferre.-1 de Parl'. naguá a Curityba. arrendada: á requerünte.
~ 1." .\ despcza, effectivamente fttita, atÁ o maximn dn~
nrennli'!Jio::; ora approvadM, na impo?Lar:cia fotal de r·;is
31 :014~/!i 1 (tl'int·a f' um contos quatorze mil setecent.·J~ e
srssenta f' um ri'·is). depois de devidamente apurada err. regular f omarla de contas, será levada á conta da:s taxas addi-
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eionaes a que so refere a pot·taria de 21 de janeiro de Hl21.
expedida pelo ministro de Estado da Viação e Obi'a.f. Publicas.
§ 2:. <· Para a eor.'Clusão das resp~~t.ivas obras fica marcado o prazo de ,6 (seis) mezes, a contar da data em que a
requerente fôr notificada deste oeci·eto.
Rio dr .Janeiro, U de novem.bro de 1925, W•i 0 da IndcpP-ndün~ia r. :no da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARORR.

Francisco Sá.

f)F,GR:E1'0 N, 17, 1·1 0 -·-- N.-\0 F'Ol PUBLJCADO

DECRETO N. 17.111-

DF. j j DI~ NOVRMBRO DI~ ·I-9>~S

Approva o projecto e 1'espectivo orr;amento, na ifrofJJ01'fancia
dr? .'16 :'02'6~,f56, de um novo ]>Mio tele(l1'aphico no ?'Ont11,l
de 'l'ibaau, da Estrada dr' FP1·ro Sm·ocahana.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil .
attendendo ao qtw requereu a Rstrada de Ferro Sorocabana ~
de Hccôrdn com o parerPr presfa(i'o pc~la Tn~pretol'ia Frdcral
das Egtradas, em offiri o n. 80 I /R, dr 15 de ontu bro C.b rol.'rnnte anno, decreta:
Artig-o uni-co. Ficam npprovados o pro,lncl.o e orçamcrlt.o
qne eom rf;f~ haixam, rnbuicado!'! prlo director geral de Expedienf e da Rrrn·rf a ria t','e Estado do :\liP istcrio da Yiu~:fio o
Obras PulJlira!'!, para· a construr-cão flr nm novo posto f elegrap'hico no Jdlomr.tro 789,360 rln ramal df' Tihagy, da E:~tra
rla d0 Frr·ro Rorocahana. entre a::; rstar.õrs de "Tlrgrntc f<'f'i.j6''
n "Prrsidc·nto Prudente".
~ 1. A desprzn i'}u0 ft)J' rf'alnlPnte effectuada. atf\ u maximo elo cm;amcr.'l.o ora appmvaé'o, o qual, com a drrfnrç~o
nrllc f0ila pela Tnspl'-f'foria FNIPI'al daf; Estr·ada~. ]JaixnrJ :'i
import.n.m·.ia rir 3,6 :0?6$156 (trinta c :'leiA contos vinte o s:~is mi!
quat.rocrntos e flincoenta r seis réi~~. Pf>r{t in~~ripta na r-onta
do capital rlaquoiJr mmal, depois dr dPvidanwr.•f P apnr:vla'
rm mgular tomaria de cont.ns.
~ 2." Para a conclnsí'io
rihs rrsperJiyoc:: trnhalhns fi~a
marnado o prazo dr -~ (quatro) m~zes, a r,onf.ar r;'a data r•rn
quo a rrqurrento fôr notificada: deste decreto_
Rio do .Taneiro, 11 de novemhro rfr 1!12;5. ·I 0-'t" rh Jndr- ·
pcndcncia o :no r] a nepnhlica.
0

AR'l'l-NIR DA RILV.\ Hl~f1N:\IlllE~.

Frnncisco Sá.
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DECRE':ro N. 11.112 -

DE

_11 DE NovEMBRo nE 1925

Approva o proj.<Jcto de um. desvio a const'ruir na estàção dP.
Santos, da linha de Santos a; Junrliahy, da "São Paulo
BoHtutliJ l:nnt1ifl11!J, Limitrrt"

O Prc~idcnfe da Hepuhlica dos 1'.::-"tados Unidoil do Bra~il,
n! (('ndc>ndu ao que requereu a "Sfw Paulo Railway Compan~·.
Limifell", eonrc~sionaria da linha dt' Sanfm; a .Tuntliahy, e tendo
PIO vista as int'nrmaçÕ('S prestadas pP.la Tnspednria .FNI.-ral das
Eilfradas, dPcrr·l a:
. \L't ig:o unieo. Fie a approvado o projeef o quP corn f•stn
1•aixa, t'ubricado }Jelo dirPctur geral de ExpedientP ela :::lecrel aria de Estado do.;; ~eg·ocios da Viaçã.o •~ Obras Publicas, para
a construcção de um desvio na est.ação de Santos, da linha dn
f-:.antos a Jundiahy, da qual é concessionaria a "São Paulo Railway Compan~T, Limitf'd", devendo a respectiva despeza ser lrvada á conta de custeio da mesma linha.
Rio de Janeiro, H de novemhro de 1ü25, 101° 5Ja Jnd~pendencia ~ ~7o ~a Repuplica.
:AnTHua Di\ BIL"~ ~ERNARpEs""

F...rancisc?J_ S.á.l

DECRETO

-~.

17. 113

-DE

DE NOVEMBRO DE ,192~

11

Ar1Jrova os . estudos e 1'espr.ctivo m·ça.mento, na importancid

r/,~ 288:-I!>!J$800, de 1l1Wl variante na lüz 1ha de Machado
Portdfa a ('al'inlwnha_, da Rêde de Viaçlio Ferretl da Bahia.
1

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ntt.Pnilendo ao que propôz a Inspectoria Federal das Estradas,
•·m officio n. 97~1/H, de 17 de outubro de 192·i, decreta:
Artig·o uni co. Ficam approvados os estudos c respcetiw•
llf'{:amrnto, na imporlaneia t.otal do 288:159$800 (duzentos e
oifl'nla n oito 1~ontos ePnl.o P cincoenla r novf' mil oitocentos
r('i~·,), os qunes I'Om este baixam. ruhrieados pelo dircefor grral
dP Expedif~utn da S1~eref aria de Estado fio 1\Hnistrrio da Viação
•' Ohras Pnl•iiens; J•nlativos a uma variante r.orrifla entre 3S
t•:o~f a•·a!o! ~. 87rí n t.. !li o
1n fia linha de .Maehalló Portella a
Caduhanhu, (In Hl"\dt~ ~~~ \'iar,ão Penca ua Bahia, a qual foi

+

,.:-~I,IJrlndu

twla l!onrpanltia Ft•rTovi:tr·ia 1:;:-;(p BrasilPieo arrcn-

llufnt·ln. n l~ollsft·rwfom
~,.,. dado llll'llJoL' lfH'nl :i

dn nwsma Rl\dc, I'Om o ohject.ivo de
fundação da ponte sobr~ o rio Sincor~i.
li !o dl' ;11\lt(•ir·o. 11 rie novmnhro rl0 Hl.?r:i, 1fl 'I" da Jntlcpentlt•ttl'i:t " :1'7" da HPtHthlica •.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES·

F.rancisco Sd,
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tDECHBTO N. 17. 114 -

11

DE

DE NuYEMBRo DE

Hl.2iJ

,\utorizo. o Estado. de Sn:nla Calharina a ronslrnir o tJ•erhn dr~
lfoJuh.y a JJluml'llfiU. da Estrada dr• Ft~l'/'o Santo Cathari11rr
•h~

O PrP:-idPnle da

dos

Rt~puhliea

E~tados

llnidos do Br·n:-;il,

aeeútdH eom a clammla H das fJlW baixaram t'llllt o dt•t'·t·t•lo
n. 15: lrl"2. Ju:! de dezembro de 192.1, dl'l'l'da:

:\!'ligo nnieo. Fiea o Estado de SaBia Calharina a~tfol'i7.ado a consl rnil' u trecho de M~km::;.,17n, tltl Ha.iahy a BlHnwIHltt, da :E~lt·ada de FPITO Santa Cathai'Ína. na PQnfm·rnid:ttlf'
das clall:ittl.as qtlfl enm este baixam, assié-nJadas !Wio mini.;..IJ·o
tlr .E::-: lado da Yitu;ãtt e Obras Pli!Jlicas.
Hio de Janeiro. 11 rte noverubrn de '1 O.:!::í, 10 'l fla 1 ndependencia e 37° da Hepubliea.
0

,t\RT;HUR DA SILVA ;BERNARDES,

Frr.ncisco Sli.

Clausulas a que se refere o decreto n. 17. H 1, desta data
I

Fica n Esfado de 8anta Catharina autorizado a eon~frui'::·,
arctwdn eo111 a" eondiçõe~ gPt'aPs r•stahrleeifln:-; par·a as ouir::~-; p::;fradas dr• J'Prro ela União. o treeiHl de .'f'Hkms.,17\l. rtP Ilajalry a HllltrH'nau, da E:-trada de Ferrn Santa Cathal'ina. com
os onns ('. vantagt'ns do contraeto dn 3L dP flpzembr·o de tB:?l,
eelfobrado Ptn vir·tude dü decrel·o n. 15.13::!, Lle ~ de~ dezcmbr·t.
do mesmo UIPZ e anno.
dtl

TI

As quanl idades de serviço, obras t> fornt'eimPntm; a l'XCcul ar no cur·r·Pntp Pxcrcicio correrão po1· c·nnta rio cr·cclito ·de

1.000 :000$, do n. I rta VfH'ha. 2 '; do m·çnmnnlo vigente, na conformidanc da distribuição eontida uo avis'n rlo Minisle1·io da

Yia.ção e. Ooras Publicas, n. 457 .11G. de 1n de agosto de Hl2~.
devendo as medicões dos . . serviç.o:::, obras e fornecimentos realizados ern cada mcz ohedecer ao regimen das elausulas XI.1Y
P XLV do referido contracto d~. 31 de dPzembro de 1V:? 1.

III
As quantidades de servicos, obras e fornecimentos a execn ta r nos exercícios seguintes correrão p·or conta das verbas
quo forem votadas pelo Congresso Nacional. de accôrdo com a
rospec.tiva distribuição, devendo as condições dos trabalho~ e
d.'orneeimento~ obedece~ ao ;r::egiJl1en .da clausula ante.rior •:

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

IV
O Estado de Santa Catharina obriga-se a consbruir o alludido trecho dentro d-o prazo· de 36 mezcs, contados do inicio
dns trabalhos, salYo caso de forca maior reconhecido como tal
[H~Io Gov«>rno FNiernl, soh pena de sor declarado cndtwo o contl'ac'n.

v
O

conl raeto s6 surti exequivel, si fôr registrado pelo Tri-

hlllllll de f:onlas. nfin ~e. rrspnmmbilizanflo ü Gov~rno Federal
por imlemniznr,ão al~tllllil, :-;i aquelle instiLuto denegar o regi~tro.

Rio de .Janeiro lt de novrmbro rle 19~5. -- Frmwiseo Sá.

DECRETO N. t 7.115 -

DE

11

DE NOVEMBRO DE

J 925

Desapropria os ter·renos situados nas bacias rias cachoeiras.
Quininha, Batalha e Caboclas e declara a w·gencia dessa
medida.
O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que propoz a Inspectoria do Aguas e Esgotos,

df~fweta:

.

Artigo unioo. Ficam desapropriados por utilidade pu...
blica, ~a COf:lfÇ)t'midade ~o disposto no artigo 590, § 2°, n. III
do Corhgo Civil e no artigo 3°; ns. 4o e 5° do regulamento que
baixou c.om o decreto n. 4. 956, de 9 de setembro de 1903,
M terrenos situados nas bacias das cachoeiras Quininha, Batalha c Cabocla.; (freguczia do Campo Grande, Districto Fe-:"
lleral) á montante das ·captações projectadas pela Inspectoria
de Aguas e Esgotos e figuradas na planta que com este baixa
!'HbricHda pelo director geral de Expediente da SPeretaria elo
J:i~stado da. Viação e Obras Publicas.
Parngrapho nnico. Para o effeito da posse imnwdiata
{~~s fori·enm: i~d1speusavris. ú exPcnç.ão daR mencinnadaR obras,
twa -tl1~ nccor<'o com, o dtsposto nn art.igo 41 do regulanwnto
q11e ba1xou com o decreto n. 4. 956, de !:} de seleqtbi'O da
1 Oü3, ~ declarada a m·gcncia da desapropriacão do que se
trata.
Rio de Janeiio, t 1 de novembro de 1!)25, 104° da Jntlependcncia e 37° da Repuhlica.
ARTHUR DA SILVA BEH'NARDES.

Francisco Sá.

Af!TO~
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DECRETO N. 17.116-

DE

H

DE NOVEMBRO DE

1925

(]oncede á Brazilian TeiiJplaOM Com~ avtorisaçãn r)(Jtra
continuar a (11 nrC'ionar na Reptt.fJlica

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil.
attendendo ao que, devidamente representada, requerm1 a sociedade anonyma Brazilian Telephone Company, antorizada a
funccionar nà Ropublica, sob a denominação de Rio de .Janeiro and Kão Paulo Telephone Company, pelos decretos numeros H. 500, de 23 de fevereiro de 1915., e ·! 3. 722. de I 3 dP
agosto de 1919, e, sob a actual, por effeito do de n. 1fi.222.
de 28 de novembro de 1923, decreta:
Artigo unioo. E' ~oncedida autorização á BmzHinn 'relephone Company para continuar a funcoionar na Repnbliea,
com a alteraolo feita nos seus estatutos, em virtude de resoluQão ado·ptada pelos respectivos directores, rm sessão realizada a 13 de novembro de 1924, ficando a referida sociedade
obrigada a observar as mesmas clausulas que acompanham o
decreto n. H .500. de 23 de fevereiro de 1915, e a cumpri1·
as formalidades ulteriores exigidas pelas legislação em vigor.
Rio de Janeiro. 11 de novembro de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
;

DEr.RE'rO N. 17. 117 -

DE

11

DE NOVEMBRO DE

1925

Sul~pentle,

no dia 1.~ dl?- novembro corrente, no Estado do Rio
de Janeiro, o .estado de sitio prorogado pelo dec'teto mtrnero t·6. 890, de .2.2 de abril do corrente anno

O Presictentn da Republica doR Estados Unidos do Brasil
resolve suspender, no dia -15 rlo corrente, no Estado do
Rio de ,janeiro, o e~t.ado de sit.io prorogado pelo decreto numero 1ô. 8!l0. fip 22 de abril· do corrente anno, attendendo a
que naquella data se deve realizar a eleição para o prehenchimento de uma vaga de Deput.ado â Assembléa Legislativa
do rRferido Estarlo.
Rio rln Janeiro, em 11 de novembro de 1925. 104° da InrlependPnr i a P ~no fia Repuhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES

Affonso Penna Junior

ACTOS DO PODER EXECUTIVCl

D~~GHETO

N. 17.118-

llE

1:1

DE NOVEMDHO llfl:

l!)2rl,

Cassa o rlect·!?lo n. 6.837, de ,16 de fevereiro de 1878, yueruJi--.
cedeu á Cmnpanhia de Segut·os "Pa1·acnse", com séde em
Hl'lém - Estado do Pm·á, autori:w:tlo pant J'nnrt'imwt'
e {lji}II'IW0/1. OS J'I'S}li'C/ Í1'0S CSfO[II/us.

() Prcsiu~~nte da JlPJHlllliea uo:-:; E~tados t;nillus do Hr·asil,
t·onsidel'alld(.l havtH' a CollljJUUhia ue ~P~IIl'OS "P:n·apnsn'', ('Olll
~~id1• 1'111 Helt~nt-E~Iado do Jlar:í, enf.rado l'lii
liqnida~·ão.
por~
dPlilwr·a~~ão da a~sPHJhl(•a gp,·al exlraor·dinaria, rPalizada ern
20 de mal'ço do 1922. resolve cassar o df'creto H. tl.837, de 16
dA fenwciro de J 87t;, 4ue concedeu á l'dl'rída companhia an1ot·iza~;ão para funcrinnar, e al•rn·ovou o~ 1·e:;pectivus estatutos!
Hio de Janeiro, H de novrmbro de 1 U25, JO.í• da lndepeu"'

deneia e 37_<> !Ia Repuf;lliea.

ARTHUR DA SIL:VA, BERNARDES , 1 .
A,~nibal

DECRETO

~.

FJreire 4_a F:,onseca.;

1 i .119 -- DE 18 DE NoVE:\JRRn

.4. bi'P, JWln Jliuislerio da Jlar-inlw. os rr,•rlitn.'!

IH~

Hl25

PSJ"•Pf'Ífll's

de 465

Jlt~SOS, ut(I'O, tll'll!JitfiiJO, JIIU'ft PW/'111/P'tllo fÍ rompanhia de.
.1/iua.~ e Viarâu de JJatto Gross,:
e fi.'í8:7J;'j.'i;~fii, [llfl'a filluamPirfo d··{inil i1•o r/f' 1'1'/1r'i111PJ',tos.

O J>r(lsidPnle da fir•pnllliea tios Estarlos Gnidos do Bmsil,
u~mHln da nutorizaôío C'nnlirla no df•erPio lt•gi~lat ivn nnmr•ro
-'t. ~-'t:J A. dn 'i dn ago~;to dP ·J W2L l'f'SOlVP ahrit·, pnlo l\linistcl'io
da l\faJ'inlta, os r-redil o:-; ('SJWr·i:ws de qtraf ror'P!l{os e :-:esst~nfa .e
(~im·o IWSos (-163), ouro. uruguayo, par·a nt·eorTf:•r· ao paganwnlo dt•vido ú Companhia dP Minas •") Yia~ão do .:\lati, Gross11

,, tlt• SPisrtmtos I' oift•ttl.a P oilo eontos S(lft•ef'Hfns {' I'Ífl(~f~enla t\
l'i1wo 111il d11zento:; n ~es~•r~nta o sete rH.;; (688 :755íS267), para.
J.nwunwnf o definitivo dn Yt'ncinH'ntos concedidos prlo art.. 150,
~ I", da ltd 11. -L f>!5!'i, de lO de agosto ue Hl:!:!. 110 t•xereicio
dt} Í9:!3.
.

Hio dP .Jan('il't1, 18 do noH~rnbro ti f' Hl:'?5 1n1° da Inr!t'prn ....
dPJII.'ia e :-fi" da R4(1pul•Iiea.
·
ARTHUR IH SILVA BERNARDES.

Alexand1·ino

Pm·ú~

de A.lencar.
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N. 0 .1:!0-

DE

18 DE

NOVEMBHO DE 19.2~

C1·eo ·um, CtJnsula.do honu1'ai'Ío

e111,

Sevilha

O ] 1 J'P:;id•'nfn da lkpubliea do~ ]~:;lado~ Uoitln:-; dn Hl'mlil,
,usando Lia autorização eonceLiida pelo art. 4°, lettra. A, do Decreto n. H. 058~ LIR H de F'en~reiro fie H~:! O, de(·.rr>ta:
·
At·Ug·o unico ..i<'ica creado um t.;onsulado honorat'io em Se-:\"ilha, l'PYogada;.; as disposições em conh·ario.
llio rln .Jaw~it·u, iR de 1\;oH'lHlll'O de 1ü~5, 10·i 0 da Judepende!ll'_Ía

e 37u da Hepublica .

.ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

José l'elix Alves Pacheco.,

DECRETO N. 17.121

-DE

18

DE NOVEMBRO DE

1925

l"a: 1mblico o deposito de 'l'ati{'icaçâo pO'J' 11arte dos Esltulol'f
Unidos da A.merica, de actos assignados na V Ctm/'el·cncia
Pan-.:\ mericana rle Santiago do Chile, em 192.1
O Presidtmtr da Republica dos Estados Unidos do Brasil
publico qtw, segundo communieação dirigida ao l\Iinisf eno das Hrla..:õe~ Exteriorrs polo Mini~tPl'io da.;; HelaçÕ1•s
Exteriore-; do ChiJP, por notas de at dP Maio de 1!);?.1, o
noverno dm; ]~:"~lado~ TJnido~ da Anwriea fez dPtJOsifar no
mosnw _1\Jinistel'io. Plll Santiago, aos 30 d1~. Maio do allllll
paí'Salfo, o instrm1wnto de ratificação, por parto duquPll•·
noverno. da ConYenção relativa á publicidado de doeumenlos
aduaneiros. da ConvPnção soiJre a uniformidade do nornenclai.ura }Jlll'a a elas::dfieat.ii'io df' mNcndorias e rio Tl'afadn para
'evitat· ou pn~Yf'nir· í!nnflicfos entre os Estados Arneeicano:-:,
assignados Pm :-iantiago i.íO Chile a 3 de Maio de 19?3.
Hio d(\ Ja1wiro, 18 de Novembro de 192:>, 101° da Independcneia e 37~ da Republica.
:r~z

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

bECRETO N. 17. i22-

DE

13

DB NOVEMBRO

DE 1925

Faz 'pu Mico o dqJOsito de rdlij'icaç,io, 11m• 1wrfP tlo C/1 il,.,
do Tratado 1Jara P-dfm· ou prevenir con{licto."' f'ulrc O."~ Estados Ameticanos, assignada em Santiago a 3 de Maio de
;1923
O Presirlen! 0. da He)JUblica dos Esta1los Unidos do .BrasiL

:faz publieo que. segundo eornmunieação dirigida ao l\Iinistel'io

das Relações Exteriores pelo 1\linisterio das Helaçõ()S Exterio!l'es do Chile, por nota cte ~~· de Setembro ultimo, o Governq

638
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daquclle paiz fez depositar· no mesmo Ministerio o instrument~
ue sua ratificação do Tratado para evitàr ou prevenir conflictos eulre os ~stados ..(\mericanos, assignado em Santiago do.
Ghile a 3 de Maio de 1923·.
Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
AR'l'HUlL l>A SILVA BBRNARDES.

José F•liz Alves Pacheco.

DECRE1'0 N . f 7 .122 A -

DB

2i

DB NOVEMBRO DB

1925

Ji'iJ:a a data a pa1·tir da qual deverão ser attenàidas as requi~

siçües militm·es nos Estados do Pará, Maranhão e

~iauhv.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil'
de accôt•do com o disposto no art. 2° da lei n. 4 . .263, de i4
de janeiro de 1921, resolve fixar a data de hoje, P&l'& co'""
:ucçar a obrigação de serem attendidas as requisições militares.
UI' f udo quanto fút inrllspeltsand pam eurnplrl <H' o:-~ IIH'ius de
ap1'ovisionamento e transporte das forc;as armadas de. ~ra
c· mar nos Estados do Pará, Maranhão e Piauhy, requisições
que serão feitas uos termos da mencionada lei.
1\io rte Janeiro, 24 de novembro de 1925, 104" da Indepen•
üencia e 37° da Republioa.
ARTHUR DA SILVA BmNARD:I8.

Fernando Setembritao de CarVaiJ&o .,
Af(Ofl8o P~ /unfor.
Atanibal Freire da FOII&eca.

Francilco Sd.
Miguel Calmon du Pin e Almeitla .•
José Felk Al"e' Pach6co •.
Alemndrino I'Cif'ia de Aleftcmo.

DEC}l.ETO N. 17.123 -

DE

25

DE NOVEMBRO DE

f925

Suspende no dia 29 de f!ovembro, no' Estado de Sergipe, o es ...
tado de sitio prorogado pelo decreto n. 16.890, de .22 dei
ab1•il do corrente anno.
· O Presidente dfl Republfca dos Estados Unidos do Bra-sil:

Hesolve su~:~pcndor, no dia· 29 do oorrente, no Estado de
o estado do sitio proi·ogado pelo deoreto n. 16.890,
de 22 de abril do corrente anno, attende~do a que naquella
~ergipe,
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data so devem realizar as eleições para a respectiva assembléu Legi:;laliva, Intendentes e· con~efheiros Municipàes.
· Rio de Janeiro, 25 de no~_emhro de 1925, 104° da lnde37° da Repqblica.

p~ndenciu o

ARTHUR DA SILVA BERNARDBB.

Affonso Penna Junior.

DEURETO N. 17. 124 - DB 27

DB NOVDIBRO D•

tl!6

~uspende, no dia 29 de novembro

corrente, no IHII.IIIo tJé
o estado àe sitio, prorO(Jado J)elo decreto
n. 16. 890, de .2.2 de abril ·(},() corren,te atU&O

s. Paulo,

ú Pl'esidente da Hepublica uos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender, no dia 29 de novembro corrente, no Estado
de S. !>aulo, o estado de sitio prorogado pelo decreto n. 10.890,
de 22 de abril ultimo, attendendo a que ncquella data se
devem J't'a.lizar eleições municipaes no referido Estado.

Rio 1le Janeiro: 27 de novembro de 1925, 104° da Indepen• dcncia c ;J7o da Republioa.
ARTHUR DA SILVA B8RNARDa& .:

A(f0fl8o Pentaa Junior.

DEOll!B'l'O N . 17 . 1:! 5 -

DE

1

DE DEZEMBRO Dl~

1925

Declara f'e1'iado, em todo o t.erritorio nacional, o dia 2 do cor-·
rente mez, em que se cornmenw1·a o centena1·io do nascimento de D. Pedro li
O Presidente da Republica:
Consid~rando que o dia de amanhã é o centena.rio do
.
:nascimento de D. Pedro li;
Consideranlio que esse grande brasileiro devotou todas
as suas l'llergia.:s, du!'ante um reinado de meio seculo, ao
progresso material e moral do Brasil. amando-o e servin:do-o com o mais constánte " extreme patriotismo;
Considerando que foi "exemplo e lição de sua raça".
na pratica das mais altas e raras virtudes;
·
ConsidPraTHlo que a H1)publica ~e dignifica c eleva ren .
d~ndo hom~I~ag.em á sua !11emoria benemerit~, pois ~ justiça r grntHiao dos povos .Julgam os seus servidores fóra do
~uadro du:-' regimens políticos;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

!Hesolve declarar feriado, em todo o territoriu nacional.
o dia 2 tle dezembro c·orn•nt.e, data em ~Jue se eommemom o
cenLPnariu do nasciml'nlo do Px:-imperadur D. !'edro H ..
Rio li•~ Janeiro. •'rn -1 tle dezembro de U1:!5. tn í" da
Imlepemleueia e ili" da Hrvuulka.

A{/'onsiJ Penna Junior.

PECHETOS Ns.- f 7 •.12~

E

DECRETO i\. 17 .12R

_17. _127

-DE

~ NÃo FOHAM

1o DE

DEZEMAHO Dfti

PUBI.IcAnos

1925

Al!re ao Miuiste1'io tia Justiça e Negocios lnfel'iot·es o Ci't!tlito
especial de 2: 451$1H 2, pam occorre1· ao pagamento dos
nencimt•nto.o; q1u~ r'OJJIJWIPm ~_w jni: f'edr?rol luwlwrr·l
Fr·,mci.<;co Tocares dn Cu.n/w Mello, no pel'iodo de 15 d1'
dezculhl'o de 1 !I?? n ;! 1 de ,joneiro fi,~ t92::J
() Pl't~:-;j,·!••ufp da HnvnJJli<'a do:-; }<}dndos Cnidos dn H1·asil,
fl'lHlu ouvido o Tribunal dt~ Contas. nus ter·mos do art.. B:J, elo
I'Pgulamf'nf o appl'O\"<ldo ]Wlu dt>Cl'f'!o 11. n;. 7H:~. dt> H dP. JIOY!'IrtLro dn Ht!:!. ··~ u~ando da autm·izHção consfanfe do ad. 1", do
<iP<~reto 11 . .1. n:w _\, de 7 de julho ulf imo. rPsolvP abl'ir au

:Millislorio •hl .lwd.it;a

•~ ~egoeios

Intel'iores o credito

~~special

rln :!:45J$1iJ?, !Hll'a o<·ernTPI' ao pagamento doR VPncimAnlos
qlie rom'IH'l.PIII ao Juiz fPdPral bachar·pl Franeiseo Tavares da

Cunha Mello, no período de 15 de dezembro de 1922 a 21
Janeiro de 1923, quando esteve em transito para a secção
.-Je Pernambuco, para ondt~ havia sido tl'ansferido da Sf'c<.;ãu
do Amazonas, por decreto de 31 de outuln·o de 1922.
r]P,

Rio de Janeiro,. 10 de dezembro de Hl25, 10.1° da lndce 37° da R e publica.

p•~ndrmcia

i\.llTHl.'H DA SILVA BEHNARDES.

Affonso Penna Junior.
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DI::CHETO

~.

I i. JZH -·- Dg 10 DE UEZE..\IBHO

DF~

1!1:'!5

Aulori~a

o Jl ini8ff'i·io da Justb:a e Negudos Jnlei'Íoi'·'S •1 lJI'Ot•idenciar no sentido de sel't'm. r~cccutodos pr>la {ÍI'Itlf! \i-

cent'' dos Stwfos Cou··co ,(· Companhio. iwü·pcndcnlemcnk
os ronCt'J'fOs "'~ que rm·ece• '' barca '''!
dcsitl(eq·tiu ''Pasfeul···. da Direct(Jria t1~~ Defesa. So.11ituril1.
..lJaritima c /t'luviol, a cal'go tio J)epattamenlo Xario;vtl d•!
(/,~ c•:w·un·ent~itt,

Smuie l'ublica.
O Pr·psidPn!~! da 'HepuLlka dus E~tadu~ Unido:' do B1·a:-:il,
usnndo da faculdade que lht> eollft~rn o art.. 51, lettra a, •lo dr'crelu Jt. í.5:l6. dP ?H li'c• tf('z;•rnhro dp '19:??. P. atff'Jilil-il•!n :~
~iflltH;fio 1'111 ({111' S(' l'llCollltl'a H uarea df' dt~~il~'ferçfin PoH!I'/!1',
da nirt•eluria dr Df'fp:-:a :-\anitat·ia Mar·itima e Fluvial. a earJ!·o
do Dt'{Hll'l amrnl.n Naeional dr Raur!P Puhlira, Pn<~alhada, JW'.'
l'Ít't'Uil~l:nwia~ illrpr'I'Yisl:l:'. llos r;.;laleil'ns da fiJ·ma Viet•rrk
dns 8a11los Carlf'<'O & Compar:hia. l'I':O:OIY<' anfnrizat· o .\lini:-:lr!rio da .T11:-:t iça " .XPgoeio.; Intrl'ior<'s a proYi<ú•nci:ll' rrn sen1it..lo til' sl'l'l'lll f'Xt'f'llfado:-: os eorH'rrlos de <}llt' ear'f'CP 3 !llf':-ollm
harea. pt•la Jinna Yitwnte do~ f.:aufos CHJV'en & Cornpn'rllia ..l:t
a Iludida. i L'dl'pt•wh;•nt•·menf e de eoJH'.nrrPncia.

Hill dn .hnwiro, 10 d(~ dt~zt•m)Jro de 192:>.
pl'ncfPrH· i 1. e 3io da Rt>pulJlica .

10''" da Ir;d::..-

..:\HTHU.n DA 8ILV,\ 1JEHN.\HLIES.
A{(ons~ Pem1a Junü11'.

DEUHETO N. 17 .1~30

--DE

10 })E DEZEM:BHO DE i!J~;j

Alwe 110 Minislcrin da Viaçi.io f' Obras Publicas o credito •·s··
pcei(/l de 209 :6f2$-1:Jt, afim. de ottendcr lÍ li.quidoção du
despi'ZfiS

(.'011/

o

nwü'rial

P

l)('ssoal da Estrada. dt(' Pcl'ru

S(ío Luiz a Ther,zi1w, r·elu,tiva.<; uo

t\N~J·cido

de 1921.

o !Jr·P~idt•Hie da Ht·puulica dos Ji:stado8 linido~ do Hraf'll,
usando da aulo!'izat:ãn eonsfallfH rio df'f~I'f'fo le).l:i~!ufiw, Jllrlltero ~. 8 ~il. dí' H de a~w<;fo dP f !)2 1·, e tPndn onvido o ~I itli~lt•
l'io da FFazPnda 1•. o Tt·ihnnal de Conla~. nos IPrmos do arf.. n::

do Ht•gnhtnlf'nfo Ot•ral dt• CMJ{ahilidade Publica, rt~snlvn ahri1·
ao M ini~tf'riq da Yia~:ão P. Ohra!". P11hlieas o er(ldito t'special
dnzPnfn~ ,. I1f)YP conto8. seiscentos e qwu·Pnta p duus mil
qllaft•tH'I'Ilin.;.; I' trinfa P um réis (:!09:fH:?.$1~H), afim de ath•ndl'i' á I iquida<;f.io das dl'~p1'7.as rom o material e pe~snal

dP

I.eis df.) 19~ií- \'ol. li

41
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da E:-;1 h1da dP .f.'eJ'I'o dn Hãu Lui:r. a 'l'lH!re:r.iua, rclativ;1s a•
exercieio tle 1!12J .

Hi<J ue .Janeiro, iü Lle uczemlH'U do
dencia c 37° da Republica .

1V~5.

10-í<> d<! Iudcpcn-

.AR'l'HUR JJA tllLVA fiKil.NAHJJEl:i.

Jt'raneisco Sá.

DECRE'JI() N. f7 .131 -

DE

16

DE ugzEMUnu DE

1925

Approva o p1•ojecto e respectivo orçamento na impo1·tanci'l
de 9:263$742 e francos belgas 14036,60 para a comtrucçãu
de uma ponte de IOm,OO de vão no küometro 874,600m. tia
linha de São Francisco, da r~de federal arrendada á
Companhia Ferro- Viaria E'ste Brasileiro.
O Presidem te da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attenàendo, em parte, ao que requereu a Companhia Ferro-Vim· ia E'ste Brasileiro, arrendatafia da rêde ferro-viaria federal dos Estados da Bahia, Sergipe e do norte
de Minas Geraes, e tendo em vista as informações prestadas pela lnspecloria .Federal das Estrada~. decreta:
Artigo uüico. l•'icam approvados, de accôrdo. com os uocumentos rubricados pelo director geral de Expediente da
Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, o pro.iecf o n respectivo orçamento, na importancia de
9:263$7 .J2 (nove contos duzentos e ses-senta e tres mil selecentos c quarenta e dous réis), e francos belgas 14. 036,(;)0 (quatorze mil e trinta e seis francos e sessenta centesimos), organizados pela Inspectoria Federal das Estradas em substituição aos apresentados pela Companhia Ferro-Viaria E' si c
Brasileiro, para a construcção de uma ponte de 10m,OO (dez
metros) de vão no kilometro 37 4,600 m. da linha de São
Francisco, da rêde federal arrendada á referida companhia.
Paragrapho uni co. As despézas que forem realizad:ts
com essa obra deverão ser levadas á conta dn custeio. de aecôrdo com o n. UI da clausula üa do coni.L·acto autorizad"
pelo decrclo n. 1-1. OH8, de 19 de feverei 1·o de 1020.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1D25, 104° da
pendencia e 37° da Republica.

Ind!.~

ARTHUR DA SILVA BERN.ARDES.
I

Francisco Eá.
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DECRETO N. 17.132-

DE.16 DE DEZEMBHO •E

HJ25

Suppl'irne o lugar de ajudante da Via-Permanente. dn
de Fe1•ro Thet•ezopolis

Estradt~

O Presilieute da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usanuu da autorização que lhe confere o art 2" do decreto
n. 3. 970, de 31 de dezembro de 1919, decreta:
Artigo unico ~ Fica supprfmido o cargo de ajudante da
Via Permanente da Estrada de Ferro 'l'herezo.polis.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de ·1925, 104° da Indepenclonciu c 37° da H.epublica.
ARTHU& DA, SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DEORETO N. 17.133-

DE 16 DE DEZEMBHO JJI::

1925

AJJp1'ooa o orçamento, na importancia de 2.f3:938$.~89 (duzentos e qum·enta e tres contos novecentos e trinta e oito mil ·
trezentos e oitenta e nove réis),· ouro~ do armazem n. 8,
já construido no cáes do pm·to da Bahia, e da."l ofJro.'i/ de
p1•eparo ·e melhoramento da zona do cáes, correspondent•;
ao mesmo arrnazem

O Presidente da Republica ·dos Estados Unidos do Brasil,
af.tmldendtJ ao que requereu a Companhia Ccssionaria da!'l
Docas do Porto da Bahia, e de accôrdo com o que propôz a
rnspeef oria Federal de Portos, Rios e Canáes. decreta.:
. Artigo unico. Fica approvarlo o orçamento Ol'ganizado na
Tnsrwctnria Fnderal de Portos, Rios e Canaes, o qual ora hai:xa.
rubricado pelo director geral de Expediente da Secretaria de
Estado do Ministerio da Viacão e Obras Publicas, na importancia de 243 :938$389 (duzentos e quarenta e tres contos novecentos e f l'inl a e oito mil trezentos e oitenta e nove réis), ouro,
relatiú1 ao armazeü1 n: 8 do cáes do porto da ·Bahia ~~ :is
oh~as de preparo c melhoramento da zona 'do cál'!', c-or-re~pondcnlc ao mesmo arma(wm, obras essas em t.()mpo collstruidas pola requerente e approvadas pelo aviso n. 20, (ln
1R clP j1mllo de 1924. do Min:stC'rio da Viação r Ohras Pnblieas ú. Inspeetoria Pech~1·al de Portos, Itios_ e CanaPs.
Rio de Janeiro: 16 de dezembro de 1925, tOl" da IndcpendPncia e 37° da Republica.
AATHUR DA SILVA BERNA!WES

Francisco Sd.

AC'fOI DO POB:IR J:XICUTI\'0

ApJ)I'tH'a

o

projl·clo

1?

"

m·çantt•nlo,

na

impm·ltwâa

5~ :07~$161,

de

pnra. aug IIH~IIto dP. d1!sVios P cn11sfruc~~(io dPcolromenfo no pttfPtl da. t•sfttr;ttll tlt• topo, tln l't/1111/l tlo J:io

J.Yt'(JI'o, da Esl l'tHIII

tlt~

Ferro du· Paronâ

E~fados llnidns do Bt·a~il,
ulfomlentlo ao lJUP t'I'CJUPI'eu a Colllpanhia J~stt·ada dl' Ft•l'l'll
~ão Paulo-Rio Urande. ar't'Ptlffàl aria da Estrada de l:'f'rro rio
·Varan:í. P tPndu L'lll vista as infm·mações pt·estadas pela hlHpPdor·ia Fr•d,.ral das Esl r·adas Plli oJI'kin 11. 83 1/S. dp :!6 de olff uJn·o findo, dt·er·pfa:
."\1'{. L" Vit•arn apprnvado~, tle eollformidade com os du'eutllPnlus (JIIP eo111 •·~te baixam. rubrkado.'5 IWio dit'l'dol' gt•ral
flp Expedir•nte da ~~·er·pfal·ia dt• E:';lado do...; l\Pgoeios da Yi:H~ão
n OIJJ·as Pt1h,li('as. o pro.i,•t·lo e o Ol'\:illllf'lllo, na irllpol'laneia
tln 5H:07FI$11il (eiJWIH'Ilta e oito üUilln:; SPLr•nla _. uil.u rnil tl~rlfu
4~ ~e~~enla " uur rt'·i~,, para attgrnenlo de desdos P eal1:arnenlo
do lerl'('Jllt t'lll Jr·••rtlt> á ,. . .:fa\,'ão dl' Lapa, do t·anral do Hio St•1-!l'o. da .E~InHla d1• FPtTu dn Paran1í.

O Pt'P:.;idt•nlt• da JlPptlblil'a dns

· Al'f. '!." h dPspPzas f'fft•dftada~ ah:· 11 lltaximo do orçaora alJPL'o\·ado :-;r•r·ão, dt•pois dp aptJradas l'lll loiJlada
dt~ rfJnfas l'l'glllal'. IPvadas :í ronfa das taxas addit:i~trra~'"' a tpln
st~ r~'l't>l'f! R p~tr·tal·ia dP :!1 dl' janeiro dt~ J H:! I .
•\1'1. 3.0 Para a f'Xt'I'IH.:ão da~ ohr·a;; fien fixado o prat:n de
IS (:-ois) Jnc•z••s, 'a eottlar da data ellt qtte a t'''tlllt'l'f'lllt• n•cei.H'l'
lliJii fkação do prt'Sf'lll.f' d•~er~to.
·

IIH'nfo

ltio dP .Jarwiro. Hi dr> dr·z,.nthr·,, dl'

I!)~:J.

IO't" da lnd<!~

pewteru:ia ,. :J/" da HPpr1hliea.
AHTHl.'H D.\ Sll.\.\ BEi{~:\IWE!o'.

bECHETO X. 1i.l35-

OE

Hi

D~ DEZE"'RRII J)E J~::o;

AJ,Pt't~rn á Jiroj.•do e ,_; orçnuu.>ll.to. 1w imporfonf'i,, de

!JS:SOi$i30, pm·u construt.'çiio de nma punt~ dupl~r. dP
crrto armodo, sobre o Con,,l do JlanguP, dPstinatla ti
sogem, do.'5 linhas {1'rrn1.s do portu do Rio d,. Joncil'IJ

1·éis
CMi-

Jjll.~

O .Presidente da H'~fJUblica do:; E:;tatlos t:nidos do Hra~iL
it'Hdo r_•m Yisfa o qU(> pt·opoz a In~ped11J'ia FedPral dt=> Portl'~.
Jtioi' e Canal'~. Plll offici(l n. 3. HH), de 2 de :_;:.t~lt•mbro ultillll'.
tlr_•erPia:
_·\ri. 1.° Fieam approYado~, clt• t:nllforrnitladt• eom 11~ dnf'lllltf'ntos qtll' t'fJIII P~t~~ baixam, rnhrieadns P"lo director g~r<ll
41(~ Exw~di•~lll ~~ 1la f't•cret aria da Vi:v;ão f'. Obras Publica:-. 11
}H'Oj('cfP P 11 l'Pspeefiyo ort;ament11. Jta in1pnt'lancia Uf' n'•i...:
258 :HOI ti30 (duzentos P eiw:of'nf a e oi lo co li IO<; oil(lePIII ~~~ ·~
~etc mil sPiréenlos e trinta réis), para ennstrucção de urna
}Junte dupla de concreto a1·mado, destinada á pa~sagem das li-
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nhas ferreas do porto do Rio .de J_aneiro, sobre. o Canal do.l\Jnn.:..

gn~. afim d~ cstahelecer a hg'açao entre o caes em tra (Pgo '-'
o em í'xt•t·uc·fío na Ponta do Ca.iú.
- .\ri. '.!..~ .\~ 'dPSJH'íla~ J'l'~.ultalllf's d.a w.:Prtu.:ão dP~sa ohm
correrão poe eonta dos creditos ~spec1ae1; ahrrfo:' IWlos .· dt•eeelo:-< n:-:. ·15.0:{H, de t) dê t:ntnhro do 19?1. e 1 L JH~. dl':! d~)
junho df' 19?0, revigor.ado~ pelo u. XX do art. :!0 I da l•~i llll··
mPrn i. 7H:J, clfl 7 t.lo ·tanrn·o de 1924.

Rio de .Jant•iro, 16 de drzcmbro de 19?5, HHo da lndi'JlPTI:n" da Republica ..

dlilnllia "

ARTHUR DA SILVA BER~ARDJi;S.

Francisc(J Sá •:

DP.CnRTO N ., J7. j 36 -

nE

H) Di: DEZEMBRii llF. f fl:..>ii

('o;1~pr./e

tí t'niii)Jti(Jitie (;,Jnr;l'a[P des l'lu:mins tÜ, Ft'J' r/es .h'tot ..;
Cnis (t'u llr·,:sif, Jli'OI'oyaçiiu de pr((7.o, por ft't's rumos,
JWI"fl cerNo' n .JH't>longarnento da Jí:stratltt de PNro dr? JJot•írti. entre Nilo Pf'r,mlha e Jaualm ftrrrndP, do quol t; tll''l'f'lltfatm·ia •.

O Pt· .. :-;it1f•nle da Hepnblica dos Estados Unido;;; do Hl'a~il,
aftf:'rHIPndo ao IJlll' I'PIJIIPI'"tl a Co111pagniP <it''IH1r·al;o d1•s Clll'rnim> d•• F,,,. d"s .Kials l"nis tln Jkésil, 0 dP aer,'ll'do eorn o
qrH• Jll'opoz. a IrtspBetoria F1~deral das Estr·ada~;. 1.~111 uf'l'it·l l
11. H!Hi/8, de :-21 dr BOYf'tHbro do ('orrente amw, tlf'eref a:
.\ r·l i!;!O 1111 Íl'!!. Fira !~Ollrt>dida :i Compa!!ll i1• nr•nt>r·alt• di'ii)
t :IH•nr i ns df' h·r· dPs EI <-tfs l'rr is du Hr1'sil. pr·orog-al,'ão, por
frt•s allllos. do prazo nmr·eado no l'l'gtrlarrH~Hfo da polkia. ·'''n fmf,•g·o das 1•slradas rl ... ft•rTo, appr·n\·ado pt•J,, IÍí~
·lf>.t17:1, dt~ 7 de spfPmhro de 1H22. e quo f1•rminott a
!l dn 1rnu•rnhro do corrent1• mmo. para a n•qnPI'I'lllf' ,.,•rrar· o
pr·olollg-amnHI.tl da .Esfl'ada dt• L•'eno de 'Mar·il';i. Pnlrt• ~i lo P·~ -·
•;anil a ,. Ignaba c~rawlf', do qrml t-"~ arrendataria.
J)al'ag-raplro unieo. Fica a rrferida companhia ohl'Ígarla
a coni'Lruir anuualmf•nf.R um linritr mini111n do m•r·eas limilfl
qnr ~··r·ü de 11m qn int.n no primei t'tl anno tln prorogaç.ão: de 11Tll
f ""';o no Sf'gnndo, c da parf.fl rrstallte no tereeiro armo.

gllran~·a
(~r·pfo 11.

H in flt• J.aueiro. 16 dt' tlezrmhro de 1025, 10.'l 0 da Jnd"Jl''ildencia e :rio da flppuhliea .
. \HTHl'll

D.\

\-o\JL\'.\

BI<~HN.\Hfll<~!-1.

Francisco_ Sá.
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DECRETO N. i7 .137 .-DE' 16

DE DEZBMBRO DE

1925

Appro·va os projectos e respectivos orçamentos na impurtancia.
total de 28 ;.191$932. para duas itUtallaçõe.'l hyaratUica.'l na
linha de CaceqU.1J
lHo Gm1uie, na \'·iação Ferrerr do RiG
Grande do Sul

a

O P11esidenh• da H.epublica dos Estados Unidos do Brasil,
ntt.endendo ao que solicitou o Governo do F..stado .do Rio Grande do Hul, arrendatario da Viação Ferrea daquelle Es.tado, nu
f•h·ma do contracfo eelebradó em virtude do decreto n. 15.438.
dn 10 de abril de 1922, e, tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral de ExpedimJt.'J ria Secretaria de Estado do Ministerio da
Yia~ão e Obras Pnbl.icas, os projectos para duas installaçõe:'
hydraulieas na linha de Cacequy a Rio Grande, na Viação FerrPa do Rio Grand·~ do Sul, bem como os respectivos orçamentos, nas imvort.ancias de 9:651$762, · para a primeira dessas
installações, no kilometro 324, proximo a Bagé., e. de réis
18:7 40$170, rpara a ~egunda. m1 kilometro 575,465, entrr as esfações Povo No\·Q.e .hmcção.
Paragrapho uni cu. As rc.sp.ectivas despezas, até os maxirnos dos or~.:amentos ora npprovados, deverão ser levadas á
conta de capital, dr accôrdo com o disposto na clausula IV,
ldtra p, do contrado de arrendamento.
Rio de .Janeiro, 16 àe dezembro de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEitNARDES.

Francisco Sd.

Proroga 1lor ovto mezes o p~o fizado na clausula XVI do
termo de revisão dos contractos, firmado· de acc,rdo com
o decreto n. 16.259, de 12 de dezemb1·o de /928
O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil,
attendenrlo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
Hão Paulo-Rio Grande e tenào em vista a~ informações prestadas pl'ln.InsrwctÇ>ria Ff'df'rnl das Estradas, em officios ns. 804/S

e HHí/~ l'~'~lH'Cf.IvamPnfP de 1ô e de ?1 rlc ontnhrn findo. df~Cl'l'la:
·

. Artigo tlll ico. Fica prorogado por· 8 (oito)· IIIC'Zl'S o pritn·azo d1• ~W~ (I r·ez<'nloí' e sessenta I' eineo) dias, fixado
pr·~a !'hlllsHia X\'l dn v~rmn de revisão dos contractos firmado dt• at'etll·rlo com n decreto n. 16.250, de 12 rir dezPnJllro
Jnl~Jro
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de 192::J, para ier entregue ao trafego um trecho de vinte kilometros no prolongamentoI do ramal do Paranapanema.
Rio de .Janeiro, 16 de dezembro de 19·25, i04° da Independencia n 37° da Republica.
ART.IIUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

JlRr.RF.TO N. 17.1 !l!l L

Crea

UUl.

DF.

I C DE

DJ~ZRM:BRO DE

i 92!>

Patronato Agricola no Município de l'içoS'a,
Estado de Ninas Geraes

no

O Presidente da fi.P-publica fios Estados Unidos do
Brasil resolve errar no Municipio de Vieosa. no Estaso de
Minns GPt'aes, um Patronato Agricola.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1925, 104° da Independl'neia e 37" da Rrpuhlica.
ARTHUR DA SILVA BF.RNARDES.

llliguel Calmon du Pin e Almeida.,

DECRETO N. 17. HO -

DF.

16

DE DEZEMBRO DE

1925

Crea um Pat1·onato .4.gricola no Municipio de Barraciio,

Estado da Bahia

no

O Presidente da 'Republica dos Estados Unidos do
Brasil resolve crear um Patronato Agt·icola no !\tnnieipio rle
Barracão, no Estado rla Bahia.·
Rio de Janeiro, 16 de dezembro ele 1925, 10·'t da Jndepcndencia c :no da Republica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Jlfi(lur?l nnTmrm du Pin t: A Tuu~idrt.
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DEC.RETO N. :17. f 41

~ DB

16

DE DP.:ZE~nmo DK

·19.?5

:Prm•o(Ja pw•a 30 de junho ele 192.6 o prazo c.~tfabdecido pelo

decreto n. -16.()54, de 20 de maio de 192.'1, pn.ra o uso
ubrigatorio de autvclaves no fabl'ico rla l;anha de 110rco.
O PreRidcnte

da Repnhliea

dos

Estados

Unidos

do

Rra~il,

usando ela atü·ihni<;ão que llle conl'el'e o art. 48, n. l,
da Constituição Federal, dt~crPfa:
Art. 1.° Fica prorogado u prazo f'stabelPcido pelo art. 3°
flo regulamento que baixou com o df'creto n. 16 .05·~ .. de !!O
de maio do 1923, para n uso obrigatol'io do autoclavf's nn
:rubrico da hanh:l rde POI'('t) df':-!tinada ao rOlllllH'I'CÍO interestadual e internacional.

AJ't. 2.° Ficam rerogada.q as rlisp:1si•;·Õt~s Pm cont.rm·io .
.Rio de Janeiro, 16 rle flezrrnhro d(~ 19:!;j, HH" da Imlepcndeneia c 3;o da Hrpuhlica.
ARTHUR IJ.\ :-::ru'A nER:-.1.\.HDES.

MiourT Calmon rl!t 1-'in e ,1fmcirla •.

v~-:cn

r·:To

~.

n. H~ --

IJE

to

oi!:

))f'.wprop1'ia te1'l'enos romprehendülos

Jlnria, de ]lJ'Oprieda(/f: r/e ]) .

PF:zE:\tBno nE

1n:25

?la Fazenda dr-:
Kt•pn Rue/la

San~a

f)lf.~'''n

O Prrsidente da Hepnhli1·a ctos E:;tadó~ Unido,;; do llraH!i:
Consid·rrando que n ~Iiuisterio cta Agrirultnra, Indn;;!rh
P Commel'cio prndsa. não .~:ó para a eoustrue1~ão de llflla harJ•ag-em de,;;tinada :'i eapta(.'ào da:-; agua~ do rio Alar11har-yzhho
qtlt' deverão s••rvir· ao Carnpo dn Senwnf.t•s de Hf'ZPTHIP. eo:otl
1•am a abertura do unt canal d'e irr·iga<:ão que sP rlc~tina an
mf'smo fim, rle terr·pno,;; rompr·rhendidos na Fazenda dt~ Sanla
M:tl'ia, t!n pl·opriedade tlr~ I>. (llH'I'll J\ef'll noeha:
ResolvP. no uw da aUrihuição qtw Jhr cnnfPI't' o art.igo
::•, li~. 4 r>. 5, do r·r•gulam"""' appn•,·adu JIPlo derrcf o ntrnwt·n
-'I.!Híü. dl' H de Sf'li'IIJlJro rk IHO:J. O rlt\ rnnformiflade COTII n
ar·t.. 5!10. § :?", n~. IT r fll. do Cot!·igo CiYil. drsaprnpl'iar o
tPI'I'f'llO ncr.e::sarin ü r~:msfrueção elo uma harragom para :'apfaeão das ag-11as do rio Alnmharyzinho c. Jwm ao;;sirn. a faixa
dt> tcrT(IIlO pnr onde~ tfp,-~ passaJ' o canal de i n·igar~ão fio
Campo de SPmf'ntf's dr> HP7.1'11df'. urn e ont.r·a :.;if.twrlo~ na FaZPnda ih• ~:mfa 1\Ia!'ia. do prnpr'iPdadn rlfl n.
QIJP(1 !') KeP!l
Horha. no munieipio e comarca rle HezPrHir. Es1ado •lo Hio de
:Janniro. c fig11rarlos na planta que esle acorupanha, rnhricacla
J•fliO flirector tio Serviço rln Insper.ção r Fonwnto Agr·ieolas,
ficando, para o pffeito da posse irnmrd-iata doA refc1·idos ft>r-
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renos declarada a urgencia da desapropria<:ão de que se
trata,' de accôl'flo com o dispo~to ·!lO art. 41 do regulamento
que baixou com o dC'creto n. 4.956, acima citado.
Rio de .Janeiro, :1 tl ri e dezembro de 1925, 10Jln da Inrfoepenrtencia e 3r da Republica.:
ARTHl.lR DA SILVA Bl!iR~ARDli:S.

Miguel Calmon dtt Pin e AlmeidQ.

N.\.o FOI PP'IT~Tf'.\00

OF.CRF.T() N, 17. t .\:-{ -

HF.CHETO N. 17.1-íí- DE if)

nF. DR7.Rl\1Rno DJõ;

tfl?3

Conrrdl' rí Companhi'a Indtudria tle P~sr·a mlfori:nçâo ))rtl'a

j'uncdonor e

app~·ora

os

respectivo.~

estatutos

O P1'P:'Íd1•nfe da Rrpnlllica dos Estados Unidos do Brasil.
aUendendo ao que rf•l]neren a Companhia lndu~tria de Pesea.
f!nm E->1 1 tl1~ nr~·da 1'idad1~ do Hio de Jam•iro e f)P\'ida!lt~'IIIH l'PJll'PSI'Ilf.ada. dPet·rfa:
·
·
Artig-o unieo. ~~· conePdida :í Companhia Tnllnslria dP
PI'Sl'a auloJ·iz:v:ão par·a fmwcionat· I' fi1~am appro\·ado~ ok es1atuto~ c·.nnstaniPi'l da e~criptura inicial dn sua ron~tituição.
otwigada, pnr,~m, a me:-ma eompanhia a eumprir a~ fnrmalidadf's ulterion·~ Pxigidas pela legislação Pm vigor.
Rio dr. ;JanPir·o, J ü de dezembro de 1925, 1 OÍ {la lnrtependr>rlcia P :{i o da RPpuhlir·a.
0

ARTHUR DA RILVA IBER~ARDES.

Miguel Calmon du Pin e .4.lmeida.

DFíf:RETO N. J7.f!!5 -

DE

16

OE DRZI<~~tRRO DE

:19:?!)

Concede â sociedru.le anonuma G1•ace & Co. autori:.ar.·iío pal'fl.

continuar a (uncrionar u'a Republica
O Presid<>nlp, da Republica tios Es·tados Unirlos dn Rra ..;il,
at.lt•ndPndn ao flllf'. -de\'idamente rPpJ'esentada. requeren a sociedade anonyma :(iraee & Co., autorizada a funerionar na
Hepublica pelo decreto n. 10.426. de 3 de setembro de 191::1
com a ani.Prior dPJWminação, e pelos dr, nH. :12.104. de 21 11~
,innho de HIHl, e J:!.~197, de H d1~ fenr·eiro de 1!117, snh a

.

ar·.f na!, dPer·Pta:
Arf.igc nrJko. g• eoneedida autorizacão á sociedadp, anon~·ma Uraer~ & Co. para continuar a. funccionar na RepublJca, co1n as alterações feitas nos seus estatut.os em virttlde
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das resoluções votadas pelas assembléas dos aooionista;s em 'l
de janeiro e 10 dP- maio de 1919, 15 de juuho d~ 1922 e 27 de
dezembro de :H)~·1, Jieando a referida sóciedade obrigada a
observar as mesmas clausulas que acompanham o decreto numero '1 O. 426, de a de ·set.cmbro de HH.3, e a cumprir as formalidades ulteriores exlgiJas pela legislação. em vigor.
Ilio de .J:uwiro, :1 ti de dezembro de HJ25, 104" da Jndo-pt..~nderwia e :fi" d:l Hepublica.
AR'I'liUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e ;llmeida.

DECIIETO :'i. 1i.1.Hi-

IH~

1ü

DE

D!~ZE\1Bit0

DI~

1925

.t\ pprrmn o J'r•aulomeulo dos consianaç6es em tolha de pagamento

O .Prosider1te da Hcpublíca dos E~·i.ados Unidos do Brasil, usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1,
,Ja Conslil11i~ü•1 Ff•dt•r:ll, e ft•ndo em vista o disposto no ar!igr~ :n da ll'i n . .'f.!JII. dP 12 de jarwil'n ultimo.
HPsoivn approvar· •J rPgulament.o, que a esle ncompanha,
das consignações em Jollla de pagamento; revogadas as disposições mú contrario.
Hio de .law~il'o, Jô de dezembro de 1025, 104" da Tnde[H'IJdeHcia C

37". da

Il(~puhlica.

AR'I'HUR

DA

S!L\'A

HERNAHDES.

Annibal Freire da Frmsera.
Affonso Penna Junior.

José Felix .4lves Pacheco.
Alexandrino Faria de Alencar.
Fernandr, Setembrino de Ca1'1mlho.
Miguel Cnlmo11 riu Jlh1

P.

Almeida.

Francisco Sá.

Regulamento das consignações em folha de pagamento, annexo
ao decreto n. 17.146, de 16 de dezembro de 1925

CAPITULO T
JliHI'ORJÇi)ER PHELIM!l\',\HER

Art.. 1." E' pNmilfido ao'i f11necionario" puhlicos fC'rferacs.

1·ivi<: on mil ifarf'..;, ar f jyn..; on inal'f i\·o.". ii(h OJH'l'ill'io:-;, meno;;ali"l :1~ P diarisl n~ a "''!'\ i1:•• •la I· niiin. T'f'lflll'l'l'l' r'Oll'-'Í~ll:H;ão. flm
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folha de vencimentos, da importancia necessaria ao PB;gamento de compromissos assumidos com associações e ca1xas
beneficentes, constituídas pelas proprias classes a que pertenr:am, ôu com estabelecimentos dr. crcdiLo devidamente auf.or·izadus; observadas as disposições deste regulamento.
Pamgrapho uni co. A's pensionistas de meio soldo ou d~'
montepio. f}uando maiores, é tambem permit tido requerer consignação. t·rn ·folha de pagamento, desde que seja o consignatario assôr.iacão ou caixa beneficente constituída pela propria
classe a que pertençam ou estabelecimento de credito" especialmente aulo!'izadJ para esse fim.
ArL 2 ." Os compromissos qu~ podem ser pagos w•:· l~~~~~.~igrràr,:.ão r~m folha de pagamento são:
a) juros e amortização de emprestimos;
b) aluguel de casa;
c) conlribuição para beneficencia e mensali.dadc das associações de clas~c;
·
d) quota em beneficio de pessoà de familia, QUando ausente o funccionario chefe da familia;
e) quota para compras de objectos, mercadorias e me·
dicamentos feitas ás associar;ões rle classe que possuam armazens proprios;
f) fianças e cauções para garanl ia do exercício do pi'oprio
cargo;
o) acquisição de casas ou terrenos.
~ 1. Não serão admittidos !?m folha de pagamento outros
descon1os, salvo para indemnizar dividas com a Fazm1da Nacional, on para pagar irnpostos; taxas e enn trilm içilo de mo:!t.epio.
.
· § 2. 0 Os descontos a favor dos cofres puhlicos terflo prdercncia sobre quaesquer outros.
0

CAPITULO 11
DOS CONSIGNATARIO

Art .. 3. Podem ser consignatarios as associações de classe e
estabelecimentos de credito, os proprietarios de predio alugado
aos consignantes e as pessoas devidamente autorizadas pelos
consignantes, quando ausentes, a proverem ao sustento da
respectiva família.
0

SECÇÃO I

Das associações de classe
Art. 4." Para effeito do presc'nte regulamento só seriio
consideradas associações de classe as constituídas por servidores dn Estado. com fins beneficentes.
Art. 5. Essas associações podem ser constituídas exclusi'Vamente por fun_ccionarios de uma só classe, de uma .só repartição. de um sô ministerio ou, em g~rai, por quaesquer servidores do Estado, con.iunctamenfc com servidores r.sfaduaes.
mnnicipac;;, mulheres dos associados f' pew~ionistas de meio
soldo c rle montepio.
Art. fi. ERsas associar,;ões serão sociedades civis or·gani-,o;;ndns dl' act·ilrdo r·o1n o Cndigo Cívil P nodurfin. espt'Mi:llnJt•rr{f•.
0

0
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revestir as formas estabelecidas no decrf'to n. I . o:.Ji, cln !) do
janeiro de f907.
ParagraphrJ unico. Só poderão denominnr-!e cooperativas
ou syndicatcs as que observarem rigorosamente as prescripções
do decreto citado, sob pena de lhes ser cassada a faculdade do
recebimento de consigna~.:ões.
Art. 7. o Nas associações de mensllidades e contribuições
especiaes, a totalidade da renda será de~tinada a beneficio dos
associados e, no caso de morte, ao df~ sua família. a titulo de
a11xilio para funeral, pensão ou outros fins de utilidade.
Art. 8. o Nas associações de capital por quotas, uma parte
do lucro será applicada á beneficencia dos associados e de
suas familias e outra part.e aos dividendos das quotas.
Art. 9. 0 As associações de classe só podem fazer trans ..
acções de emprestimo ou de fornecimento de mercadorias, me-diante consignação em folha, com seus socios ou possuidores de
quotas.
..
Art. fO. Nas associações de classe, as vantagens de beneficencia poderão ser nãu só proporcionaes ás contribuições,
para esse fim creadas e accessiveis a qualquer associado ou
possuidor de quota, como á antiguidade e á idade do eada
um ou aos serviçcs ou auxílios p,restados.
Art. f 1 . O goso das beneficeooias j)vderá depender de intersticio nunca maior de f2 mezes, a contar da entrada do
associado ou do inicio das contribuições especiaes, que forem
para tal fim estabelecidas. O intersticio para o goso das
pensões de montepio poderá ser elevado ao maximo de 30
mezes.
·
Ar L 12. Em caso de morte do associado, não serão desrouf:ada~ das lwnefit~PIH'-ia~ a quP lenha dir•'ilo :o'Ua fantilia. nPm
das quotas que lhe pertencerem, as dividas em via de pagaJ.,.·~Ifn por consignação em folha.
Paragrapho unico. Esta di:-pcsição não romprehende a9
associações de classe rm que a men~alidade de aso;ociarlo não
t'XCtH!a de 5$. 11ão SP Jimitflln o5 ltPJWI'iein~ a auxílios na
enfermidade e ao funeral, nem se exija taxa nu contrjbuir;ão
e~pflt~ial para permissão de emprcstimo. ,
Art. f3. Os membros da directoria das associações de
rla~s-e f'xercnrão os earg·os graf ll il anwntt>.
SJroÇÃO 11

Dos ntabelecimentos de credito
Art. 14. Poderão ser consignatarios os estabelecimentos
de credito que gosem df'! concess§o ·feita por lei especial e
cujos estatutos tenham sido approvados pelo Ministro da Fa..
zenda.
'
A r't.. 15. Poderão ser t.ambem consignatarios os estabelecJmentos de credito que o tenham requerido. de accôrdo com a
autorização do art. f 7f ria lei n. 3. 454, de 6 de janeiro de
1918, e submettido seus estatutos á approvação do Ministro
d <l Fazenda.
Art. 16. Salvo disposição especial, baseada em lei, não
será permittido a nenhum servidor do Estado, em serviço
act.iv4'), exercer cargo de directoria nos estabelecimentos de
or·edifo que operam mediante consignacio em folha._ ··
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CAPITULO III
DAS CONSIGNAÇÕES
HEC~'ÃO

I

Das consi(lnar;ões de emprestimo

Ar·!. 17. A con~ignação de em presUmo só ser;\ a.ve1'bada
em folha de pagamento si Aatisfizcr aii · exigencias ~eguinfes:
a) ser a impot·tancia da consignação) constiluida por amor-·
f.izar;ão e juros;
·
. .
b) não excederem os juros as taxas determinadas ncf'fe
regulamento;
c) não exceder a cons_ignação mensal . a terç~ parte .das
remunerações, isto é, venCimentos, mensahda9es, dral'Ias c .}orna('S que perceber regularmente o cons1gnanle, cxclu 11Ias
quacsquer gl'at.ificações especiacs;
d) ser requerida pelo eunsignante, que juntará ao sru n·querimenfo ct';pm aulhenuca do eontraef.o, tssignat1o por clle e
pelo consjgnataeio c vhmdo pelr,l fiseal:
,. 1 não ullr·apassat· dn ·! í lllf'zes o pr·azo par·a r1 pa~<~
nwnl o du etrlrn·e:-;1 imo.
Paragraplw unico. Só serão validas as consignações
feita:o: a assodação de classn ou cstahelreimenfo df' errdilo.
quando e5lcs i'orem consUtuidos de acc.:n·do com este regulamento.
Art. 18. A rc;:,~·tit.:iio competente, verificada a satisfação
das exigencias do presente regulamento, averbará na folha
respPcliva a consignação mensal, a imporl.ancia do empr•~s
t.imo. o prazo de st:a c~uração e a taxa de 1 o/o de que trata
o capitulo VII.
~ 1." Findn o prazo estipulado no t:o~;tracto, a repartição
averbadora suspenderá ex-o{ficio a consignação, independente de aviso do consignatario, ou mediante reclamação do
consignante, desde que tenham sido descontadas todas as
prestações.
§ 2. Se por qualquer circumstancia intercorrenb\ f aes
como lieen..:a sem vencirr:entos, suspensões, faltas não justificadas. ou intPrrupçÜ'l de pagamento por qualquer motivo, os
vencinwnfos do consignantr não .bastarem para o pagamento
de sua congignaçã.o, a repartição averbadora fará a annot.ação devida na rf>;Spectiva folha para prorogação do prazo até
.que se ccmplete o pagamento.
:\rt. 1!l. Inde;~erHl"~'.t~mente l~O recebimento por pari e
do consignante dos seus vêncimentos, s·~J'á feito ao eonsignat.ario o pagamento da consignação rela:f iva a cada mez vencido,
desde que este.ja processada a re5pectiva folha.
§ 1.• As consignações devem sM pagas aos consignatarios
no drrorr·c·r· do mez snhssquent~ ao mez vencido.
§ 2." No t~aso de pagan:entos indevidos. seja por verifiracão da n:orte do consignante, seja por demissão ou insufficinncia de vencimento do consignante, a repartição intimará
o consignafario a recolher a importancia recebida indevidamente, IW mais em·to prazo possível, ou a descontará do primeiro pagamento que effectuar ao consignatario.
0
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SECÇÃO 11

Das outras consignações
.\r·f. ::'IJ . .·\~; tk:nais :>m-=.ig-n:H:Õ'2::; c~P qEe LrétÜt o art.~·)
do~te l:'ogulamento nilo serão computada~. no terço dos '!'encimentos reservado a attender aos compt·umissos de empt·esllmo,
a que se refere a secção I. deste capitulo.
Art. 21. A consignação para aluguel de casa fica sujeit:l
:'t:'l seg-uintrs corHlif.:õe~:
a) ser requerida pelo fmwcionario
consignanf.e, r01r.. a
d.~dara~;ãu das enildicões da locação, ou eôpia authentica do
eontracto, visada pelo fiscal;
.
b) S('r destinada realmente ao pagaulCnto do aluguel da
habitação do consignante, que dessa condição fará prova. com
af !t·:d:,,!() d:1 att:nrid:u!i• sa'lih.! ia, nu por outr·o meio habil;
c) não exceder, wensalmente, um f i'r'\'U da remuneração
do funccionario.
AI'I. :l:! . .:\11 t•a:-:u tlt· sr;r ,, l'.On"i!.!;W:Üariu u fiador, a consignação só será paga, cada mez, mediante a exhibição, á reI,, !'I i1·iio pat-:nrl' :ra. do rt•t•iLo do ~,lugnP-1 rio ITII~Z vencido.
Paragrapho unico. Quando, porén:, o consignatario for o
peoprief a rio do prcdio, fica dispensada essa exigencin.
_
.\r·t. ?:!. _\ t~!ll•ç;ip:ar~ão para alnf!,ucl d0 1':-t~a não tcra
prazo; a susp,ensão dessa consig-nação d(·rcnderá da solicitação
!!(!

r•:tr!tl!'

,r,, . (Jli:--Í~!JlHII[I',

flll

lmhif::.r a n:ú::a
:\rf. 21.

llll'll~alidadt~

lj(~.'IÍI' C~UP (''>h•

Ill'()\'e

n~o ~ais

ar quite rom o pl'OJH'id ar· in.
A con.-dgnat::ão para quof a dt\ ht•nf'fil'.l'lleia on
P f'1Rf

l'ar-:,;t•-:l a pPdidn do I'OJt"'ignanlt~. d1•sdn

fllll'

o

t'n:rsign<1l:l!'i'' ~r·.i:1 u:11:t d:F· assor.ia,:i'ír's tlt' ela~se de quo trata
este reg·u lamento; :l de brneficeneia e a dP mensalirlnr!c porlcrão srr suspensa~ ·a pedido do eonsignanf e, rlcpni~ dr~ feita a
pro,·a · d" q.nifaçfin com o eonsignatario.
Art. 2S. Ac; r;onsigr;ações para compra.:: r.le objectos,
mercadorias, medicamentos e artigos de uso pessoal obede·ecrão ás seguintes condições:
a) serem os consignatarios associar;ões de classe, de que
trat.a o capitulo li. secção I~
b) possuírem os consignatarios armazens de generos O'J
mercadorias, para exclusivo fornecimento aos seus associados:
c). não excederem ns consignar;õP.~, mensalmente, a um
l.c!'J;O da remuneração do consignante, salvo o caso de ausencia deste, em que podem attingir até dous terços, quando
destinadas a sustento da respectiva família.
Art. 26 ·. Essas consiJmações SArão estabelecidas ou 'prorogadas mediante requerimento do consignante á repartição
averbadora, e terão os seguintes prazos:
_ a) illfmitado, q\!apdo o requeri!llento do consignante
nao menciOnar cond1çoes em contrario c até o pedido do
susp~nsão .por parte do mesmo, provada a quitação com o
consignafariO;
b) I imita do quando se destinar a sustento da familia
durante a auseneia do consignante, cessando cam esta, mediante aviso dq mesmo.
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Art. 27. As associaç/õcs de classe de guQ tratJl. o ar~. 25,
alineas a e b, podem, a par dessas transaccoes. espec1aes, 1azer,
como as demais associacões de classe, emprestimos, mediante
autorizacão do Ministro da Fazenda, sujeitas, em cada es~
pecie de operacão, ás exigencias deste regulamento.
Art. 28. Nas c.onsignacôes a que se refere a lettra f do
art. 2° serão observados os preceitos geraes deste regulamento e as instruccõe~ que forem baixadas pelo Ministerio
da Fazenda.
Art. 29. As consignacões indicadas na lettra g, do artigo 2°, obedecerão ás regras deste reg•Iamento e ás prescripcões das leis e dos regulamentos especiees sobre a materia ..
· · Art. 30. Antes de· serem pagas, as consignações seg11em
~ condição dos vencimentos ott remunerações de que são
varte, sendo tambem consideradas bens e:ctra commert·ium,
msusceptiveis de cessão, penhora, seque!tro. e qualquer outrli
transaccão particular ou providencia judicial.
CAPl'l'ULü 1V
DOS EMPREBTIMOB E DOB JUROB

Art. 31. O pagamento dos emprestimos, de que trata este
regulamento, será feito por consignação em folha, ou por procuraçfío Pllt causa propria. quando se lrate dP a<;snr· iar,:ôP<:. dP
classe ou estabelecimentos de credito que, por leis especiaeR,
tenham essa faculdade. Em um e em outro caso serão exigidos
todos os documentos a que se refere o capitulo UI, seccão I.
§ 1. As associações de classe ou estabelecimentos de credito, beneficiados por . lei especial com a faculdade de cobranças por procuração em causa propria, deverão optar ou
por esse instrumento de cobrança ou .pela consignacão em
folha, não lhes sendo permittido usar simultanea ou indistinctamente de uma e outra garantia.
§ 2. A cessão autorizada na procuração em causa propria
comprehenderá tão sómente a prestação mensal necessaria ao
pagamento da amortização e juros do emprestimo, convencionado no respectivo contracto.
Art. ~2. O func.cionario, que qnizer contrahir emprestimo
a pagar por consignação em folha ou por procuração em causa
propria, deverá requerer á repartição competente certidão da
importancia · que lhe póde ser descontada mensalmente para
esse fim, e entregai-a ao estabelecimento com o qual desejar
transigir.
Art. 33. Do contracto do emprestimo constarão o nome do
funccionario, sua categoria, e repartição, a importancia do emprestimo, a consignação mensal o juro, a amol't izadín prazo e
' '
demais condições da transacção.
Art. 34. Os juros dos emprestimos, aggravados com
tod~s 'as commissões ou bonificações, não deverão ser superiorP-s a 12% ao anno, sobre a importancia realmente emprestada.
Paragrapho nnico .. O Governo poderá, reconhecendo convenicncia para os servidores da União, elevar P..té ao maximo
pe tS %, annuaes, o limite de 12 % estabelecido neste artigo.
0

0
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Art. 35. As quotas de amortização serão calculadas do
modo a augmentarem mez a mez, á proporção que forem decrescendo as quotas de juros, de accôrdo com a I abella que a
Im;pectoria Geral dos Bancos fixar .
.Art. 36. Por qnant.ia realmente emprestada enlonde-so
a. differença nntre o total da_ importancia rec~hi~a do cmIJl'f~sUmo e a somma das amortizaçoes mensaes realizadas .
.Arl. 37. O consignatario, no aeto de realizar o emprcstimo entregará ao consignante a quantia total d0 emprestimo,
sem 'nw descontar juros nem outra importauc;a a titulo de
cômmissão. garantia. sP~:nro de vida. exame medico. exprdie11tc
ou sob qualquer outro titulo, nem exigir, no contracto, te.stemunhas e firmas reconhecidas.
Art. 38. As associações de classe e est.al.Jelecimeütos de
credito não poderão reler o pagamento de benencencia imti:tuida em favor da família do consignante, no caso de morte
àeste, ainda que haja divida résult.ante de emprestimos garantictos por ccnsignação em folha, salYo o que dispõe o paragrapho uni co do art. '12.
Art. 3U. Além do eontracto e da .certidão a qne se referem
o art. i 7, alinêa d, e o art. 32, não poderá ser exigido à o
mutuario nenhum outro documento, exceptuadas as procuracões em causa propria que forem outorgadas pela fórma
indicada neste regulamente.
Art. 40, Nos contractos de emprestimo deverá constar a
faculdade de poder o consignante liquidar o seu debito antes
do prazo; neste caso, serão deduzidos, a seu favor, os juros
constantes do contracto, relativos ao periodo não decorrido para
o pagam~nto total.
·
Paragraphn unico. Igual deduc·cão de\·erá ser feita, no
caso de accordarem as partes cóntractantes na reforma do
ernpres! imo, a qual só poderá ter logar quando ,iti houyer decorrido um quarto do prazo do respecf,ivo pagamento.
Art. 41 . Aos consignantes que tiverem sido exonerados,
uma vez readmittidos ou nomeados para outro;;; cargos federaes, não serão cobrados juros de móra no rertabelecimento
do suas consignações.
Art.. 42. Os juros dn móra terão .Jogar no caso do art. 18,
§ 2°, quando occorrer insufficiencia dos vencimentos do consignante, por motivo do licença sem vencimentos suspensão'
ou faltas não justificadas.
'
Art. 43. Verificada a hypothese do artigo anterior o consignatario, ouvido o fiscal, requererá á repf.rticão competente
averbação desses juros,· ampliando-se o prazo da liquidação da
consignação tanto quanto for necessario para o pagamento
daquelles jures e das consignações não recebidas:
CAPITULO V
D.-\ FISCALIZAÇÃO

Art. .u. Todo.:; o-; estabelecimentos de e r edito e associações de classe que pretenderem transigir com funccionarioi
publicas, realizando as operações re.fcridas no art.. 2", deverão
para esse effeito, submeUer-se á fiscalização prévia e perma~
nente da Inspectoria Ge.ral de Bancos. regida pelo clecrclo numero 14.728, de 16 de marco de 1921.
'
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Paragrapho unico. Nos Estados onde não houver f.uueeionarios dessa inspectoria, a fiscalizac~o será exermda ~or
funccionario designado pelos delegados f~scaes, sob a supcrmtendenci a da mesma inspectoria.
Art. 45. Esses estabelecimentos de credito ficarão ·sujeitos ás obrigações que lhes forem applicaveis, do citado
regulamento, bem como aos impcstos, quotas de fiscalização
o outros onus que forem determinados por lei.
Paragraplw unico. As associações cujo funccionamento
não dependa de autorização do Ooveruo, ficarüo, entretanto,
obrigadas, para os cJfeitos do artigo anterior, a submettcr á
approvação do Ministro da Fazenda, por intermedio da Inspectoria de Bancos, os seus estatutos e as mo(}ificações destes,
bem como as instrucções, prospectos, fcrmulas c quae~quer
papeis solJre as transacções de que cogita este regulamento.
Art. 4ü. Incumbe especialmente á Insp~·ctoria Geral. dos
Bancos, no que diz respeito ás mater1as de.ste regulamento:
a) zelar pelo fiel cumprimento do presente regulamento
e das inslrucl.)õcs complementares que entender de baixat· o
.Ministerio da Fazenda;
b) examinar os contractos de empreslirnos feitos a funccionarios c os documentos de quaesquer outras operaçõe.s Jlara
as quaes ofí'crecam elles o pagamento por consignação, appondo-lhes o v·isto, quando estiverem de accôrdo com as leis
c e~to rPgulamento;
c) levar ao conhecimento do l\linistcrio da Fazenda qualquer irregularidade. verificada nas transac~ões ·a effectuar ou
effectuadas;
d) encaminhar ao Ministerio da Fazenda, com seu parecer, qt1alquer recurso de sociedade consignataria ou funccio-·
narios consignr1ntes, interposto de actos da fiscalização;
e) velar pelo cumprimento dos estatutos das socieuades
fiscal iza.das;
f) receber qualquer reclamação apresentada pelas pe.ssoas que tratem com as sociedades fiscalizadas sobre irregularidades relativas ás transacçõe.s usuaes. Verificada a procedcncia da reclamação, o fiscal intimal'Ú a sociedade a satisfazel-a, da11do, quando não for at.tendido, conhecimento do
facto ao inspcctP:' geral, para o effeito de irmne.diatas providencias;
.
g) resolver as duvidas suscitadas na applicacão deste regulamento, submettendo-as, quando necessario., á autoridad~
superior;
.
h) examinar os livros, balancetes e relatorios das sociedades fiscalizadas, promovendo os meiüs de repressão das praticas usurarias;
.
.
i) fazer a estatística, pelo menos uma vez por anno, das
operações realizadas por meio de consignações em folha;
j) propcr annualmente ao Ministerio da Fazenda as mo•
dificações deste regulamento ind,icadas pela sua pratica e pelo
interesse publico;
k) fiscalizar as operações enumeradas no art. 2°, apurando a sua vcracidauc c a observam· ia elos prece i tos regula~
mentarcs.
Al't· <17. ~\os csf.abelecimcntns de credito que dcixar·ern de
recolher, na ôpoca devida, as quotas de que t!'ata o art. 45,
serão applicadas as penas do decreto n. 14.728, de iü de marco
de 19:?1. não podendo os mesmos estabelecimentos, enrquanto
Lcit! úu lU:!() -

Vul. II
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não as satisfizerem, realizar novos emprestimos ou reformai-os.
Art. 48. Os estabelecimentos que não mais pretenuerem
transigir eum os funcciunarius puhlicos, poderão re(Jiwt·er a
disr)ensa da fiscalização, desde que prcvem a cxtincção da
todas as transaccões realizadas.
Art. ·í9. No caso de insufficencia do numero de fiscaes
da Inspectoria de Bancos, para o desempenho das funccões de
que ficam incumbidos por este regulamento, poderá o Ministro
tia Fazenda designar outros funccionarios para auxiliarem a
fiscalizacãc .
Art. 50. Todos os funccionarios publicos, civis ou milithres, activos ou inactivos, são auxiliares da fiscalizacão de que
üala este capitulo, c devem levar ao conhec~mento da Inspectoria Geral de.Bancos ou ao Ministro da Fazenda qualquer in~
fl'accão do present c rcgulament o.
Paragrapho unico. Para a fiscaliza<;ãu dos di:-posilivos
deste regulamento, a Inspectoria Geral dos Baneo.;;~ por seus
fiscacs, e os funcciouarios designados pelo Ministro da, l•'azenda poderão t>x<uniHar· as folhas de pagamento das repartiI}Ões ue qualquer minislerio e solicitar dos eltcf~s l'I~Spectivos
as infoÍ'Ina~,;ões d•~ que precisarem. Opposto qualquel' emlmra..:o a essas dilig·encias. serão pedidas 10 Ministro da Fazenda
:J•S providencias neccssarias.
Art. 51. Os representantes das socicdaues ou outros consignatarios não poderão ter ingresso no recinto rt~ser.·,w.:lo aos
funccionarius das repartições avcrhadoras c pag·adnt·ao; de
cuusignac;ões, nem auxiliar· PSSl'S servit;os sub pr·el4'xto alguw .
.Art. 52. O consignatario é obrigauo a fornecer ao consignante, dentro no prazo de 15 dias c sempre que lhe for
requerido, direclamente ou por intermedio da repal.'tição fiscalizaàora, a conta conente de movimento do sou emprestimo
na data que indicar.
CAPITUI..O VIL
1JAS PENALIDADES

Art. 53. A's assoeiaç.'ões de classe e aos csta.belec.irr.entos

de credito que infringirem os dispositivos deste regulamento,

serão, segundo o gráo -da infracção, applioadas pelo Ministro
da Fazenda as penas de suspensão por determinado pruzo úU
revogação da faculdade de transigirem mediante consignação
em folha, além das penas creadas pelo decreto n. 14.728, Je
10 de março de 1921, qite approvou o regulamento para a
fiscalização dos bancos e casas bancarias. No caso de suspensão ou revogação da faculdade de consignaQão, as associações
de classe ou estabelecimentos de credito continuarão a receber as consignacões de emprestimos anteriormente realizados, até a liquidação dos mesmos, desde que tenham sido
regularmente feitos.
Art. 54. Os consignantes ou quaes~uer funccionarios
tl~le. ii~fringircm este regulamente serão passiveis de penas
dtsciplmares, segundo o grão da infrae«;ão, c sujeitos a processo administrativo.
Paragrapho uni co. Iguaes penas serão applicadas ao
junccionario que der certidão em _çlesaccôrdo com as notas de
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descontos averbadas nas folhas de pagamenlo; que certificar
ter averbado uma consignação quando o não fez; que não
effectuar no acto de pagamento ao consignante, os descontos
Cttnsl a ui e~ tia folha; que omittir na::; guia::; de transfereucias
e nas transposições da folha os descontos respectivos ou flUO,
ao averbar qualquer consignação, declarar ser para fim diffcrentc do requerido.
.
·
Art. 55. •roda vez que ficar apurado não se destinar a
ronsig;naçfw ao fim para que foi requerid~, será _clla cance~1acla, applicadas respectivamente ao cons1gnatar10 c consignante as penas de que tratam os arts. 53 o 54 •
.\rt. 56. As penas deste regulamento serão apvlicatla.;
aos runeeionarios: velus ministros respectivos, mediante eommunicação, por parte da Inspcctoria Geral de Bancos ou do
1\Jinistro da Fazenda, da infraccão ccmrnettida; ás associações
de elassc c· aos cstuhelecimcntos de credito, pelo Miuislro t.la
Fazenda.
CAPl'rULO VIl
DA TAXA DE

1 o/o

Art.. 57. A taxa de 1 %, crcada pelo art. 37 da lei
n. 4.911, de 1~ de janeiro de 1925, Rerá paga pelo consignatario e incidirá sobre as consignações de que trata este regularuent.o.
Art.. 58. A arrecadação dessa faxa srrá feila .por rh~sconto
no ehcque doe pagamento da consignação, sobre a importancia
mensal desta. Esse desconto será annotado na folha respeetiva.
de vcneimcnt.os, de .:mdc constarão igualmente o valor da consignação, a taxa a deduzir e a importancia liquida a ser entregue ao credor.
·
Art. 59. A renda dessa taxa ficará a cargo da rcpartic;.ãfJ
que effcctuar o pagamento da folha de vencimentos e, recolhida aos cof1·es publicos, incorporada á receita g·eral da Rcpuhlica.
Art.. 60. Todas as repartições pagadoras, subordinadas ou
11ão ao Ministcrio da Fazenda, são obrigadas à. remct.ter mcnsalmento, á Directoria da IRJeceita Publica, a demonstração da
renda produzida por essa taxa.
- ·

CAPITULO VIII
IJ.\8 DI SPOSIÇÕI::S 'fRANSITOHI.\S

Ad,. 61. As associações const.ituidas pelas r,Iasses de
funccionarios c os estabelecimentos de credito, cujos cstat.utos
contradat'.t'lll os disvositivos dPslc~ J'eglllamt•lllt,, (lnvnrão rrformal-os no prazo maximo de dolls mezes, submettendo-os,
por i!lf~rmcdio da Inspectoria Geral de Seguros. :\ approvaçã.o
(!o 1\Inustro da Fazenda: Findo esse prazo, aos que não se con1orm:.l~"em com c~~a determinação, será cassada a autorização
para transigirem mediante consignação eru folha. sendo-lhos
apenas facultada a liquidação dos compromisso& já consignados.
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Art. 62. Os consignatarios. de emprestimos feitos anteriormente á. lei n. 4.793, dle 7 de janeiro de 1924, si ainda o
não fizeram, deverão remetter no prazo maximo de um me~,
a partir da approvacão deste regulamento, ás reparticões
avcrbadoras, relação nominal de,.;::;p::-; emprPstimos, com todu-:;
os seus ca-racterist1cos, afim de que possam aquellas repartições cancellar as consignações ex-of(icio, ou mediante reclamação do consignante, uma vez decorrido o prazo de duração do
cmprestimo.
Art. 63. Nos emprestimos realizados antes de 1924 e
cujas consignações excedam o terço dos vencimentos, o prazo
de sua duração sará dilatado pelo tempo necessario a proporcionar as mesmas consignações ao limite da lei, e alterado
respectivamente o calculo de juros, que serão cobrados de
accôrdo com o art. 34 .
. Para:grapho unico. No caso de terem sido cob1·ados juros
adeantadamente, serão estes levados em conta para o calculo
da differença a pagar pela dilatação do prazo do cmprestimo.
Art. 64. As consignacões que tiverem sido suspensas nos
diversos minísterios serão restabelecidas a partir da data do
presente regulamento, desde que as ass,Jciações de classe e os
estabelecimentos de credito desistam, mediante termo assignado na Inspectoria Geral dos Bancos ou nas delegacias fiscaes, de qualquel' rtelamação judicial ou o.dlministrativa por
prejuízo decorrente de sua suspensão. Havendo acção .iud!cial proposta, é necessaria a apresentação da prova de dcsistencia em juizo.
Art. 65. As repartições pagadoras providenciarão no sentido de serem restituídas, por descontos, no primeiro vagamenta que se reali~ar, as importancias correspondentes á t.a:xa
de 1 %, que não houverem sido deduzidas em pagamentos an-·
ter i ores.
Art. 66. As reformas dos cmprestimos anteriores a 1924
. c cujo prazo tiver sido dilatado em consequencü.1 da limifacã(J
da cohsignação, só poderão ser feitas quando faltarem 12
zes para sua liquidação, observado o limite de que trata a
lettra c do art. f7.

me-

CAPITULO IX
DAS DIBPOSIÇÓEB GERAES

Art. 67. A Inspectoria Geral dos Bancos é o orgão competente para o estudo e encaminhamento de todos os papeis
relativos ás transaccões a que se refere este regulamento.
Art. 68. Não será permittida .suspensão alguma de pagamento de cow;igna1~ão f1íra dos eas11s previsl os Heste l'egttlamento.
Art. 69. Os casos omissos serão resolvidos pelo Minish·o
da li'azerrda, ouvida: a lnspectoria Gmal dos Baneos.
Art. 70. O presente regulamenfo enlral'ú eJll v igot· 11a
da la do sua publicação.
Art. 71. .Revogam-se as disposições em c.~1:lrario.
IUo de .Jancir", 16 de dezembro Jc 1U2G. _,_ .:lnnióul
Preire,'

Af':'T'OR
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DECRETO N .. 17.147- NÃO FOI PÚBI.tCADO

D'RCUETO N. 17.148 -

DE

16

DE DEZKMnno

nE 1925

Abre, ao Ministerio da

Fazenda, o creditQ especial de
para pagar as porcentagens a que tem direito
o collector federal no município do Cabo, em Pcl'lln.JJtlnu·r>,
Antonio Ovidio de Souza Bamos.
(j :7.17$876,

O PrrsidP-nte da Republica dos Estados Uni' los do Brasil,
tJsnndo da autorização que lhe é conferida na rrsoluçfío J;:'gislnfiYa n. ·L ~!H, de 5 de sefrmhro de 1925, e tPTHlo ouYido
o Tribunal d0 Contas, na forma do regulamrnfo npJ)ro\·'td()
Jwlo rJcct'eio n. 15.770, de 1 de novembro de Hl22:
Resolve abrir, ao Ministerio da Fazenda, o credito esp::-cial de 6 :7:37~876, para pagar as porcentagens a qw~ tem dtreito o collcctor frderal no municipio de Caho. em Pernnrnbuco. Antonio Ovidio rle Souza Ramos, referente:; ao p~-'riorlo
de 19 de janeiro a 30 de setembro de 1~21, uma Yrz que a sua
suspensã.o foi declarada sem cfreito e confirmado esse arfo
pela aut.oridnrle competente.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1925, 10 't" dn Jndrneudencin c :no da Hrpublica.
·
ARTHUR DA SIL\'A BEHNAHDES.

Armibal Frei1'e da F'onsr?ca.

D:ECRETO N. 17.149- nR ;6 DE nEzinmno nE 1925

Av.toriza o Ministro da Fàzenda a emittir anolice.~: da divida
publica da Cnião, na importancia de 200:000$ pm·a a.ttendc1' âs des]JWZas de consl1'1lcção tlo ramal de Uruss(W!J'-l.
O Presidente da Ropnblica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da faculdade contida no art. 201 da lei n. 4. 7~)3. d1~
7 de janeiro do anno passado, e para execução do d<'cret o
n. 16.621, de 1 de outubro de 1924,

Decreta:
Art. 1.° Fica o Ministro da Fazenda anf.oriznrlo a f'm·:lfir
npolkes nominativas da divida publiea ria União, do vaJ; 1•
do nm eonto de réis (1 :000$000) cadll lima, juros dP cirH~:1
por cento (5 o/o) ao ailno, na import.ancia de 200 :OOO!fl, papel,
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para o fim de attender ao pagamento rJaR de~pezas de consf,rn ..
er,ão do ramal rJe Urnssanga .
.Art. 2." Revogam-sn as dispmdções rm r,ontrarío .,
Rio de .Tanriro, 16 de drzemhro de 1n25, 1 o.'f" da TndcJHmdrnria P. 37" da nepnblica.
ARTHUR DA SILVA BERNAUDF.A.

Annibal Freire da Fonseca •.

DEr.RRTO N·: 17. 1!'10 -

nE Hi DF: nEzEMnno nF:

Hl2n

Cãssa

(f; autm·izaçtio roncPdida á Socierlrule clri SP(/Urns Trnjiqttillirlrule, cmn .~~~de na Capital rlo E.~tadâ de Srio Pattlo,
pélo,y rlec1•etos ns •. 7.!H8, de 16 rle .flf"ff'mln·o de 1909, e
7 .898, de 10 r/'p mnrr:o de 191_0.

O Prl'Ridentf' fla Repnblica rios RsfarloR TTnirlos do Brasil,
tendo em vista o examP procmlido df\ arcttrrlo rom a lei, na
Soeiedade de SPguros Tranquillirl:Wlf', enm s1~rln na Capital
do Estado de São Panlo, e ai tPnrJenrio a íflll"\ a assembléa geral
da mesma sriciP.dadn rleixou de se reunir afim rle habilitar
a dirPctoria com os recursos nrcp,ssarios á ~ma conRoJidacãn
finanreirn e (í r.onsl if.nição rfa~ re~f'rvas rlr gnrnnt.ia flns ~Úa'-'
opPraçfíPs:
Resolvi"', nn accôrno com o pnreeer da Inspectoria rlo SRguros, cassar a autorizacão qne ·á mesma sociedade foi conredida pP.los dPcrrtos ns. 7 .MS, dn 1ft rif' setembro ele 1909, e
.'1.A9R, de 10 de mnrco de 1910, para a realização das opern('ÕflR de seguros do vida n maritimos f\ IPrrf'~f.res, dn qne tratam as cartas-patentes .Jls .•. 36, de 2~ rlP fPYPreiro f)P ·I HI o, o
136, de 30 de outnhro rle 1912.
Rio de Janeiro, 16 de dezf'mhrn rir 192ri, 101° da Jndt'pendencia e 37• da Repubfica.
J\RTHUR DA SJT_,y,\ RERNARDES.

A.mzilJ11l P1·f'irr dn Ponseen:.

DECRETO N. 17 . 151 -

DF.

1fl

DE DEZEMnRo DE

1925

Aufm•i:a o Jfil~i.flfrrin ria Fn:rndn n n{n1•m• nn C1uh Spol'fil•li
de Etlllilm:iio. n lll'f'l1 or.ruwrdn 1Jfll' .flum: dt'JlPIUlf'nrins, á
m·enidrr. Rrrr-t/lfllomf'u rlP G11Sm1ío.

o PreE!if)PnfP fln flppnhlira dos E!'lf:ulos rnillos do

Rra~il.

r.on.;;idf'ramln qnf' o rlf'rrPto lPgi~laliYn n. :'1 .li9G. dl' fi rlí:'
r~'\"f'l'l'iro df' 19'.?:1. ~tlfOI·izon o Pnelf'r BxPrllf i\·n a ('illl('N]i'I.
*"lll aftwanlPnfo. no Clnh S.porfivo rlP Eqnilaei'in a ah'a •11''rupatla t•Gr ~nas dr,pendt•nria~. :l fiYPllirla Bar·thnlorn~'ll dA
flusmã.-~. qn(' lhP ··~lá aiTPllllada p('!a Fnflllfla ~aci~nal. en:
,·irtníiP nP rontr:wto la\Tadn na Pxtlnefa Proruradorw G~:-ra!
da Fazenda Publil'a. <'m 10 de outubro •1(' 1910: rom a rondi~
çào de, no ca8o de di~.'~olução do Club ou mudança das suas
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dependencias para outro, local, volf.ar o mr.smo terrrno ao
paft·imonio da União;
Con:;;iderando qtH' a autorização cont.ifla naqm~lJr decref(\
foi rt~vigorada pelo n. XI do art. 2-12, da lf'i n. ·i. 793, dr. 7
tlt' janr.iro dr. 1 !12~, fixado. por·ém, o ftiro na quantia qnr ]m;.!'ava anfP-riormrnfe n Clnb á Faznnrla Nacional. l'm vil'l.tulc
do rrfrriflo ron•rado de HH

o;-

Resoln~:

Art. 1." Fica o Ministr.rio da Fazrnda auf orizado a aforar
no Cluh ~portivo dr. Eqnita(:ão a aJ'Pa ocruparhi pM snas rlrpPndnnc·.ias, á avrnilla Rarthololllen dt> Gu~ntão. fJllP lhn osl:\
arrendada em virturle rio ronf rado lavrado na extinrfa Pt·ncnradoria da Fazenda Pnhlit'a. r.m 10 do ontnhro rir 1!I I o, fixaPdn o fôrn annual em um conto e duzentos mil rt'•is.
Art.. 2.• No caso de dissolução rlo Cluh ou murlan(.'la da'!
~uns 11npemlrnrias, voltará o terreno ao pai rimonio da 1TJiino;
l'fwog·arJas as 11ispf)sições em contrario.
llw de Janeiro, 16· de dezembro de Hl2!>, 101° rla Tmlopen-i
dencia e 37° da nrpuhlica.
AnTHUR DA

SnxA

RI<~nNAnnEs.

Annibal Freire da

nF.CRF.TO N ·: 17. 1!52 -

DF:

16

Fnn!~rr.a.

nE nF:ZE':\TBIIO DF.

1112!'5

n autnriznçrin para (unccionnr t1 rnmprtnhin de Sf'(lut'ó.~
Uowl Pm•opnsr, comr .<~t;df" na Crr}Jitol' do r~·storlo rio l'rrrâ,

Cfl!l.!!fl

r•nnstiluido f'm 9

dr jrmriro

flp 18!J!J

O Pre~iflPnte rla Repuhlica do~ E~fados eniclos rio TI1·n~il
fr-ndo em Yi!'fn n Pxanw prncPdirln pr-la InspPc>fnt·ia dP Sngnrn;; r-;nl,rn a ~iluar;ão finaTH'I'ir·a ria Companhia d,. S,.~,JI·or;
Lloyd l1 at':tf'ti.'P, rorn !'l~dP na capital rio E~fad11 rio l1 ar·:í, ,.
atfnnrlendo a qne a a~;;;emblc~a g-r>ral da mf':'lllla r~mnpanhh.
~nm·nl'afla para 9 dP onfuhrn f1p- 192!5, afim dP rlf'lil•Prnr ~ohre
:t "Ua rf'Organi7.~ão 011 tli:::sn]nçãn r]f'rirlin RII"Pf•ndr·r· as npt•raçr,r>;.:, re;;;olvr•, dt• acc>t.r·rlu c>um o parr•r·r•r ria htHJH•r·fr,ria tlt• ~·~
gnrr•s. rn~"ar á allnrlit]a C-ompanhia, r~nn:~l.ifnitla r·r11 ~~ dr• .la
nPiro rir· 1 RH~t. n anlnrizaljío cor•• 'l'tr• fmu·r·inna\·a Jtr•lo'-' tlt!~I·Pto::. n:;. R. GR L d~ i~~ rl~ ahril rir• BH 1 r• H . 70R. rlt• 22 t)P.
~Pfemhro rlf' 1915. Pm Sf'gurns rle Yitla, marifimo:;; P fPrt·f'~
h'P~ a fJUP ~P rPfPrPm as rarfa-:-patPnf.f's ns. 'tG ~ n, rlt• JG
r]r maio riP 1n1 1.
Rin de .TMlf'iro. Hi rle rlf'Zf'tnhro rlc 192ft, 101'' dn Tnrlr•pen ..
dencia e 37• da RPpnhlirn.
AnTin:n DA ~ILYA

Rmx.\nDEg.

A nnilwl Freire da

Fon.~er;a.
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DECRE'fO N. 17.153 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1925

Revoua o decreto n. 16.683, de 26 de novembro de 192-f, rellfnbelecendo a Directoria de Aeronautica
O Presidente da Rrpublica doR Estados Unidos ·do Brasi1.
nHenderu1o no •llle lhlj f:'Xpoz o ministro de Esfadn elos ?\ngocios da Marinha, decreta:
' Artigo uni co. Fica reYogado o dPcreto n. 16.683, de 2G
de novembro de 1924, que suspendeu provisoriamente a exeCU0ão do decreto n . .16.237. de 5 d~ ·dezembro rle 19234 na
parf.n a qne sn rrfere n regulamento approvarlo pelo df'Crf'fo
n. Hi AiO O. de 17 de setembro de 1924.
Rio o,.. .Janeiro. 23 rle dezrmbro rle 1925, 1 O-lo da TndepPndenciu e 37° da Republica.
ARTHTJR DÀ SII.VA BERNARDES.

Ale.Tandrino Fn.ria de Alencar.

DEGRETO N. f 7.154 -

DE

23

DE DF.ZEMBno DE

1925 ( *)

:Apprm'n e mnnd'l executar o retJ1llamenffJ pnrn n Df'positn
Nn.t•al do Rio de Janf'iro
O Prf!sidf1nto .de Republica dos Estarlos Unirlos do Bra-

Flil,

n~nndo

fla antorizar.ão contida no art. 13 da I f' i n. 4. OJ ;j,
de 9 rle janeiro rJe ·1920. revigorado pelo art. 11 ria lri nn..:
mrro 4. 895. rle 3 rlr1 dezrmvro dn t 92 'J. resolvi" approvar r

mandar P.Xccufnr o regulamento para o Deposito Naval rlo Rio
de Jnneiro. qn~ a P.Rfo acompanha. a!'lsignarlo pf'lo nlrnir'nnfP
reformado AIPxandrino Paria de Alf>nrar, rf'vogndas as di"posiçõf's em contrario.
,
Rio de .JanPiro. 23 de df'zemhro rl~ Hl25, 101" da Tncle{lCncll:"ncia e 37° d.a !Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDF.S.

Alexarulrino Farirr dP. .t\lenr.ar

Regulamento para o Deposito Naval do Rio de Janeiro
CAPITULO I
ORfJANIZAÇÃO E FINS

A1·f.. Lo O Dt>posifo N:wal do .Rio dr .Tanf'ÍJ'O, .~nborrlinnrlo
á Dirf'cforia df' Fnzf'nria. f. a r('partição df'stinarla ao rf'rf'bi~nnl o. arreraflnç5o. gmu·rfn. Pnf.rPga· n Pseripfnra('fío fiM ar~
f rgns n• Sf'l'flm, por csso lif'parfnmonto, suppr.irlos aos navios~

Ar.TOS DO PODER EXECUTI'VO

665

corpos e estabelecimentos da Marinha, quer sejam adquiridos por r.ompra, quer sejam fabricados nos ar5enaes' e officinas do Estado.
Art. 2. 0 O deposito, 'Para esse fim, teri os -seus serviços
grupados em uma secretaria e quatro scc<:ões. regendo-se por
este regulamento e pelo regimento interno que for approvado
pelo ministro da 'Marinha.
§ 1. o As sec~ões serão :
n'i e,ntradas (i•);
1J) armazenagem (2•);
c) sabidas (3•);
rl) mantimentos e fardamentos ( 4") .
§ 2. 0 A secretaria comprehonderi os serviços de pessoal
em geral. contabilidade, archivo e expediente de todo o departamento.
Art . 3.0 Incumbe á secretaria :
a) providenciar sobre a frequencia do pessoal do deposito. fiscalizando o «Livro de ponto:.;
b) preparar as respectivas folhas de pagamento;
c) fazer o registro demonstrativo das entradas, sabidas
'e dos existentes do material;
d) preparar os balancetes mensaes a serem enviados :'i
D. F.;
e'i providenciar ~obre os exames periciaes:
{'! executar qualquer serviço de
expediente 0 escripfa
determinado pelo encarregado geral ao a.iudante.
Art. 4. 0 A' secção de entradas ineumbe :
n'i solicitar providencias para que seja o dep·osito supprülo em tempo do;;; arUgos necrssadm aos forneeiment.o3.
confof'me as tabella~ em vigor (exrrpto g-enrros c farclarnento) :
b) rrceber e 0xaminar o material nf'stinado ao deposito:
c) promover o reabasteeimento riM armazf'n.". afim dr
serem mantidos os existrntrs rPg-ulanwntares do material. conservando para isso rstreita Iigar,i'ío rom a secc;ão ele armazenagem:
d' propor as quantidade;; mínimas P maximas dos artigos qnr deverão existir semprP em deposito:
cl recensear as entregas por meio de cartões de existente:
f) promover a acqnisiç-ão dos artí~ws pedidos e não exis.:.
tentrs:
(J't enviar á secrrtaria os dados
rrfrrentes aM artigos
existrntc>s considerados fim exc,esso 011 inuteis:
h' preparar os pedinos dos arti.zos cuja arqnisiç-ão depenna rle contractos:
1., lançar nrssr-s r)('riidos os rpspi"'C'fiYos prE'ços:
}\ preparar o;; pedidns rlos artig-ns fnhrirados nos arsenaes P officinas para o deposifo:
kl conferir e examinar todos os artigos dos fornecedores, navios, corpos e estahelecimf'ntos navaes. organizando as
respPcf.ivas listas;
l) providenciar sobrP o destino elo material examinado.
accrHo. rejeitado ou rm transito para o deposito·
m) solicitar providenc.ias relatiYas a exame~ periciaes;
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n) protocollar as contas, cont.rncto~ e requisicõ~s relat.iyo~

n

an deposito;

o) proces:;;ar inicialmente e registrar ~~ ront~~ rrl:üiYns

sPrviçn~

nu Jorneeinwntos ao dPposHo.
Art.. 5. 0 A secção de m·mazetW(Jf'tn tcr:í a seu cargo
r. responsabilidade os ::;erviços relativos á gun l'fla, nTrnmaçfío
P mnvimcnfo interno de todo o material que lho ftw entregue pela 1• secção do deposUo, compelindo-lhe;
a) a carga rios vagões, carros e de todo o material do
f ransport r;
b) a arrnmnrão <lo material recebido;
r.) a entrrg·n, 'mNiiante recibo á snccão de sahidas, de todo
o material rlni-il i nado a satisfazer ns IWrlidns on ordrm de Pmhar·qtw;
.
d) fiar _reciho do mat('rial qne lhe fôr entregue;
e) conservar limpos e em bôa ordem os armazen::: e
nellPs arrumar mefhodicamrntr por grupos os artigos existPnt.Ps rom as l'<'SPPcl ivas indiraçfíf's da nomenclatura offirinl:
·f) mnnfPr cnidadnsamente cscriptnrados 03 carl õrs dA
Pxi~tPntPs rios armnzrns, ·fluanlo a rf'ceita e despezn;
o) pedir proviriPncias para o rPabastecimenlo dos armnZf'n~. ns~im fJlW os artigo~ f:\e forem tornando e~cassos;
h) providenciar junto ao ajndanf e para que sejam suhmettido~ a Pxnme pericial os artigos obsoletos ou inufeis;
i) inventariar periodicnnwnt~. conforme as ordena rlo Pncarrngado geral dn rleposito, o mafPrial existente, verific.:mdo
si os cart,ies de e:eis tentes estão exactamcnf(l, eseripf.nrarlo~ •l
Art,. fi". Compete á 8Pcc,:ão de Sahidas:
a) providPnciar sobre a Pxpediçãg e o embarque elo material;
.
.
h)ronservnr rm rlia a escriplnra~ão dos «.Cartõrs de e.Ttst,.ntr~;

c) entregar

o matPrial nos navioF! e esfahPlPcimcntos;

rl) prf'parnr fodos ns papPis ronrerncntPs ú ent.rPp;a do::~

nrt i.!:!'oR pNlirios;
,.) prnvLdenciar sobre os pa.peis rPlat.ivo~ a en1bar'(JUPf:\:
f) rccebrr c registrar os originnrf:\ P torln~ as ropins da~
orrlPn~ de Pmbarqnnt:: P rlos pcrlirlos;
rJ)classificnr os pNJidos rrcebirlos;
h) rnviar copias f!P I orlo~ os pcdirlm; aos rl'~prfltivos encnrrPgmlof:\ dog armazf'nF!, qnP, drpoi~ r]f' marrm'Pm o matrrinl
rxisfPntn para nUf'ndPI-os, dPvolvPrfín rsf:\aq cópias;
?") prrparar af:\ rf'mrssas;
ji lan(~ar nas gnias riP rrmessas e outros docmnPnf.os o~
prPÇM totaPf:\ c rle nnicladc, e inscrevel-os nos "Cm·flie.ç rle
r>.Tii;trnfe'·, mantPnflo-os absolutamrmte Pm dia;
k) rlar sciPncia rios artigos não existrnfPs e fJlW rlPVPm Rer
arlqniriclos, á SPcção rlr Entradas;
·
• 1) ter, com todas as rnrrPcções f'm dia, ns tahPJlns d~ ~up
prmwnto rlP sohrP~::tiPnfPs nos navio~. corpos f' c~l.nhPIPcimen...:
tos:
m) fnzer os Innç.arriPnt.oR da recPitn f' despeza do material;
.
n) remetter todos os documentos de receit.a e despeza ao
ajudante. para serem lançados no registro demonstrativo correspondente;
·
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o) receber ria secção de Armazenagem todo o material
qno th'flt' de Sflr rxpedidn por mar ou por terra, aos navios,
enrpo~ fl. PSI ahelecimentos;
p) prncf•der a rmhnlagem e encaixotamento dP$8(' mntcrinl, f\ exprdil-o pol' Íf'rra ou por mar.
Art. 7." A sec0ãn de Mantimentos .e Fardamento executar:\
os serviços relathos a costuras e pedidos, inventarío, rrcebimcnt.o, conscrvacão e entrega de viveres e fardamento, com.
prt.indo-lh~:

n) Pllt.rrgar c rrcchor das costureiras as peças daflas
a
rnnfr"f'.ii.n;
b) ·dirigir a officina de corte de uniformes das praças;
c) distribuir as fH'~.:tas a costurar pelas costureiras, ri~
ncrúrdn com as rcsr~ctivas cathegorias, fiscalizando o seu
t.r·ahal h o;
d J IH'ovidenciar inicialmenfr sobro todos os serviços da
"rrção. •concernentes a fardamento e equipamento;
e) Sf\r·viços relativos a Yiveres e abastecimento.
A ri. 8.'' A ''S(~ripfuração do .Deposito Naval será ff'il.a Roh
a risl'alizacfín f' r·pspnnsabilidadfl flo encarrflgaoo geral, sngundn os mndPin;;; qur forrm approvados e o QHP displlZPI'Pm o
Cnrlig-o df' CnnlahilidaflP. n Lri flp Fazenda para o Rf'l'\'ÍI_'n •h
Armada r o Hr~inwnln Jnlorno do Drposif.o.
Paragraplrn uniro. A prcstaeão de contas do r,nrarregado
geral srr:'i frita srgunrlo os pror.ossos rogulnrrs ria )Pgislação
em vignt', frnrln-sr. r111 visla os invrnlarins llPvirlanwnfe organizacln':l.

CAPITULO II
00 PESRO.\T" E SUMI .hTTOTRVTÇÕES

.Art. fl.n O Drpo::::ito Naval rln Rio do .Tanriro ter:l o segufnf.f' pPssonl:
n) mn nfrir.ial suprrior da activa, r.om o f.ituln do encarrf'g-ado ~f'ral nomeado prlo minisl.ro;
.
11) ol'l'ici:ws para at.f.endf'rcm ao serviço rlo deposito, em
numei'O l'ixado no RPg-inwnfo Infrrno. srnáo o mais antigo nomeado p1~In minisf.rn para o cargo de aJudante, e os outros
nomeado:-; para sf'rvirmn na I'f'Ilarf.içfío:
cj oito es;cmvrntrs, auxiliat·P~ on dar-tylographos;
d) flpz fipis:
e) um drspachanto;
f) fl'inla servf\nfes r floze guardas;
(/) Hlll mm;tt'f\ alfaiate;
h; os rnrtadorfls qtw forem nccc::::sarios;
n n Jlf'SSOU I mar i I ÍJ)lO l_narradn no orçamento.
~ J .n O rnrarrl'gafln grral, n ajudanlf\ e os f'ncarregado~
rlP- see~·ão S('t'fío do COI'{lO de Commissarios, on do Cot'po de OfficiaP:::: da Armada., a jnizo do ministro.
~ '!." o I'I.war·r·f·g·ado grrnl f' o aindantl'l f' o~ PnrnPJ'egarJog
dl' Sf'('f:iio sPJ'fío ,,rfieiaf's da arl iYa; os dPmais podt•J·iio !'-!t•r da
ad h· a 1111 ri'l'ol'rnadns.
~ :3." p,.,·ilo~ P~pr~·~~iars. do~ difff'J'rnt.es qnanro-;, serão designado~. !•ur ~nlieil ação do f'JH·arregndo geral á
repartição
I'Omp~·trnfí'. quando nerr.-;;sarios .
. \r!. J n. O f•Jwarregado geral ~erá o chefe da repartição,
nomeado pelo ministro da l\Iarinha e responsavel pelo cabal
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desempenho das attribuições por este regulamento e pelo regimento interno commettidas ao deposito; pela sua administração e organização interna; pelo material que fôr recebido
(~ sua distribuição_.
Compete-lhe:
Fazer armazenar todo·s os artigos, pondo-os em perfeita
segurança; ter a guarda das chaves dos edifícios dos armazen~.
providenciando sobre a bôa ordem e limpeza desses edifícios;
exercer autoridade militar e administrativa sobre todos os militares e funccionarios civis do deposito; fisealizar frequentemente os enca~regados de secetão.
Art. 11. Ao ajudante do encarregado geral, como principal auxiliar deste e chefe da secretaria, compef.c substituir
o encarregado geral em seus impedimentos; fiscalizar todos os
serviços; distribuir os serventes que não tenham funcção prrmanente e zelar pelo cumprimento do regimento in~.erno.
Art. 12. Cada secção ficará a cargo de um official da
activa, com o titulo de encarregado de secção. que responderá pelo material nella existente e pela sna efficiencia perante o encarregado geral, e será por este designado f:'ntrc
os officiaes nomeados pelo ministro para .;;:l't'Yircm na r!~
partição.
Art. 13. Os escreventes farão os serviçns de escripta determinado-s pe!o enc!lrregado geral e pelos rncnrrcgmlos das
secções em que servirem.
Art. U. Os fieis serão resJ?onsaveis pela execução dos
serviços que lhes forem determmados. concernente'=' a recebimento, arrecadação, arrumação, guarda e entrega de sobrosa1entes, fardamento e mantimentos, affectos ao deposito.
Art. 15. O despachante será o encarregado do lodos os
serviços externos de embarque e desembarque dos nrtigos dl)
deposito transportados ou a transportar por navics ou estradas de ferro. cumprindo-lhe ainda auxiliar. sem prejuízo
das suas principaes funcções, os serviços dos enrnrregnrlos
das secç,ões.
Art. 16. Os guardas e serventes executarão lodos os serviços relativos ao transporte interno e arrumacão dos artigos
nos armazens, bom como o policiamento do deposito.
Art. 17. O mestrn alfaiate terá a guarda dos moldes e
modelos das f'eças de fardamento, bem como dos i1l.strumentos e ma teria destinado ao trabalho de corte, competindo-lhe:
organizar os orçamentos do material destinado á confecção
dos uniformes, de conformidade com as tabellas r6spectivas;
dirigir os cortadores f' dar. as nccessarias explicaçõet; ás costureiras; arrecadar as po<,;'·aS cortadas; proceder ao Px:une pericial nas costuras.
Art. 18. Os cortadores serão admittidos. 0 dcmittidos
pelo encarregado geral, conforme as necessidades dos serviços,
competindo-lhes: cortar as peças de uniforme qnP lhe~ forem
determinadas; substituírem os mestres alfaiatrs quando lhes
fôr ordenado.
Art. 19. Dentro do 15 dias, a contar da publicação deste
regulamentr•. o encarregado geral apresentará ao direcf or gerar da Fazenda, que o submetterá á apreciação do ministro,
nm projecto de regimento interno para ::t repat·l.ieão. onde
~crá tratado, em çletalhc e com minucia, todo o S~'niço inf.crno.
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Paragrapho uni co. O encarregado geral proporá, quando
julgar r-oaveniente, as alteraoões do regimento que julgar
aco-u:-;ellla nüs pela ex:Pcriencia.
Gabi'uetc do 1\liuislro da· Marinha, 15 de dezembro de 1 !)~5
Alc.wndl'ino Faria de Alencar.

) JECHE'l'U N. 17.155 -

DE

23 DE OEZEMBH.O DE f U2G

llcgula a siiuaçtto dos actuaes segundos ~mentes do Q. M. do
Canw rle Oj'[iciaes da Armada, e dá outras providencias

O Prc;:;idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 da lei n·. 4. 015, de
O de janeil'o de 1U20, revigorado pelo art. H da lei 11. 4.895,
de 3 dn dl~zcmbro de 1921. resolve:
Art. 1. Os actuaes segundos tenentes do Q. l\1. do Corpo
ue OfJieiaPs da Armada, ao completarem dous annos de posto.
serão promovidos por antiguidade a primeiros tenentes, no
seu ttuadro. de aeeút·uu eulll o que tlispoz o decreto n. 'lô.714,
de 211 de d(\Zembru de f 9:!4.
Paragrapho unieo. Os que não tenham corr.pletado os dias
de macl1inas, sú voderão ser promovidos se forem approvados uns exames cstabPlecidos pelo decreto n. 16.238, de 5 de
dezewbro de 1 H2:3, para os sgnndos tenentes do eorpu uni co,
na parte rd'erellle ú sua especialidade.
Art. 2. Os officiaes comprehendidos no artigo anterior
serão lrausferidos para o quadro ordinario do Corpo de Officiaes da Arruada. si o requereren:· dentro de dez mezes a contar desta data, e forem approvados em exame das materias
que constituem as disciplinas constantes das differentes alineas do~ Jepartamentos de~ navegação, artilharia e rr.arinhal'ia, a que se referem os arts. 16, 18 e 19 do Regulamento da
. Escola Naval, approvado pelo dt'creto n. 16.406, de 1-2 de marco de 1921.
§ 1. Os exawes realizar-se-hão no mez de novembro de
t1926, de accôrdo com os programmas
as disposições do regulamento applicaveis ao caso, conforme instrucções que o ministro da Marinha baixará para esse fim .
§ 2. Os officiaes approvados serão transferidos dentro
de 10 dias. a contar da data da approvação, e collocados no Q.
0., de ar·eôrdo com as antiguidades na escala geral do corpo
uni co.
Al't. :1.• O ministro da Ma-rinha dará as ordens precisas
para que se,ian: aos officiaes em questão concedidas as facilidades, no porto ou em viagem, para acquisição dos conhecimento~ nau f icos e ospeciaes de que forem prestar exanws.
Al"l. Lo Serão deBtacados .;:e assim o requererem dentro dp I:> dias, a eonfar di data dcsfo decreto - para pratica
do srJTi•:o de convés.
~ f .n I\' os primeirob dnus mezcs SCJ'Virfio de auxiliares do
official rle quarto 110 porto, nos gmndcs navios; assumi11do,
deúois de::;s,_· prazo, a responsabilidade do quarto.
0

0

0

0

e
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§ 2.0 Em via~C!Il farão scrvico no convéz, com responsabilidado; c nu vussadic;u, como auxiliares do officiul de quarto.
Art. 5." Us priHJcirus tenentes do (). U. do Corpo <lü UfQei~s da Armada. que foram comprehendidus nas disposit.:ões
Llo art. .in do decreto u. 16.238, de 5 de tlezelnbrb de 19:.?::1, e
os de tn•ouw~.:ão posterior á esses officiacs ao referido posto,
não poderão ser promovidos a capitães-teuc.nlcs, se não tiveL'eHL vermauecido tJelu espa~,;u mínimo de doze mezes no servico do dcpartaml'nto de machinas, regulado pelas dis1wsic.:ões
dos dceretos HL714 e 16.715, de 2·1. de <lezembro de 19~í.
.\rt. ü." O nlinistro da Marinha escalará, annualmente, unt
lltlltwro dú officiae~ não inferior a seis. vara cun~vrirnenlo uo
a ri igo anterior .
. \rt. 7." ()unwJo u ministro da Marinha Julgar conveniente, podet·ão os ufficiars a {)UC se refere o art. ü.... s•_•r destacados, dos navio~ a cuja lotação pcrtcnc•:rmu, vara servirf1m
nos contra-torpedeiros f6ra da lotação oestes. a titulo de a,iudanle~ do chefe de machhinas, somente quando tuts navios sahireru em exerricios, ufin~ de adquil'ircllt tirocínio pura o

cargo.

Art. 8. 0 Os ufficittcs COlll o cur:;o ue ::;u!Jlltersi vei~, do Q.,
0., poderão exercer as funeç.õt:•s du encargo d('. eleelril'idade
em qualqur:·r naYio, tlt•sdc que requeiram para servir no depa·rtameuto de muchinus com esse fim. e ha.ia convcuiPncüi
para
adtuinb!rarão Clll designai-os - a juizo do lllÍili~LL'O
da l\Iari nha.
Art. U." Os officiaes que não lograre111 a lr·ansfrrrnda do
Q. l\1. para o Q. O •• de accurdo eom as di~posi«.:ões dnste decreto. ou que não a tenham rPqucrido, cont.i ntrarfío a r·~'~Pr-se,
em tudo, pnlo disposlo no decreto n. ,JG.711, de ~'t de deZ('IlJbro rlc 1!:12-i.
Art. 1O. RcYog~w-se as disposic;õcs em conlnio.

a

llio dr> Janeiro, 23 de dczemln·o de 1U:!3, 10í" da Independencia e 37• da Re~ublica.
·
AHTliUH. D.\ .SILVA llEUN,\fiDES.
~llexamlrino

DECRETO N. 17.156 -

DE

23 b.E

Pa1•ia de ..:lle lt(:ar .,

DEZE.MDI10 DE

1925

Autoriza a re·tJisãõ do contraclu celebt•add cótn Enricd Schocli,
em :J..'irtu,de do decreto n. 15.4.3!$, de 7 de abril de 1922,
e t1·ans(erido á Compagnia Italiana dei· ca·,Ji '1'eleura(ici
Sottomal'ini, em virtitde do decreto 1~. ·16.873, de 8 ·de
abril de 1925.
O Presidente da Bepublica dns Estados tJnidos do llrnsil,
atfpndendo ao que ret}UN'eu a Compagnia Italiana dei Cavi
'J'p)(•gJ•a fiei Sollonrarini. e usando tla anforir.aeão t~onstantc do
art. 28 da lei u. 4.911, de 12 de jauciro de 1U.:!5, rosolvc:,
Ar•tigo unico. Fica autorizada a revisão do contraclo firmadQ, em yirtuúe ú<! dJ.!eret!J. u •: 15. ·!35, .Uc 7 úc ªbril <lc
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1922, com Enrico Schoch, prorogado por dous annos em virtude do del'ret.o n. 16. ü53, de :!!) de outul.Jro de 1924, c transferido, pelo tleerelu u. 1ü. 873, de 8 de al.Jril de 1U~5, á Compagnia Italiana dei Gavi Telegrafici Sotlomarini; de uceôrdo
com a~ elau~ula::; qtw L'OJU este baixam, assiguadas pelo ministro de EstaLlu da Viação e Obras Publieas ·~
Hio de Janeiro, 2::! de dezembro de HJt5, 104" da Independcucia e 3'7" da Republica.
All'fllUl\ DA SILVA lll!:llNAHU1!:8.

FranC'iscu Sâ.

Clausulas a que se tefere o decreto u. 17.156, desta data
I

A Compaguia Italiana dei Cavi 'l'elegrafil'i Sottomarini
poderá manter. e trafegar os dous cubos tclegravhicos submarinos qtte lunc.:ou e aferrou em virtude da concessão a que se
refere o decreto n. 15.435, de '7 de abril de 1922, a qual lhe
foi 1ran!:'!ft•ricla nos termos do decreto 11.: iü. 873, Llc 8 de
abril de 1!1.:!5 •
•\ ('Xploru~:ão do trafego lelegrapltico desses dous cabos
lllll do~ quaes liga a cidade do llio tle Janeiro á de Roma,
to1.·ando na ilha Lle Fernando, de Noronha, com e~Ltu;ãu que
não ~er;i allerta au pul.Jlico, c o outro liga a mesma cidade do
Rio dn ,J anciro á de .Montevidéu, - será feito, de aecônlo com
a legislação geral vigente, ou que vier a vigorar no Brasil_.]
II
~\ eouces:;iouaria voderá ligar us seus dous c..mbos, fóra
do Brasil, a outras rêdes, mediante prévia communica~~ão aq
Governo brasileiro.
·

Il'l
Os pouLos de atel'l'amenl.o dos callcis só voderão ser mudados, de aceôrdo cmn-.o Governo, e o traçado uas linhas de li-ga~ão entre e~scs pontos e a estação da cuncessionuria só poderá ser modificado mediante approvução da respectiva planta.
pelo Governo.;

IV
.\ r~tu~~ão
in~tallada no

da concessionaria no Rio de Janeiro potlet·á set•
mesmo prcdio em que funccionae a do ·relegJ·a pito NacionaL si houver espaço convenienle, mediante paganwnto de aluguel qne fôr convencionado.
Da nsf n~:ão estabelecida no lHo de Janeiro poderá a conee~sinn:u·ia n~fNHler linhas terrestres ligund,j c~sa e::;Lu•;ão
enn1 as •~idades de São Paulo e Santo::; c nellas a)Jrir· esla\:ÜL'='.

O tn·azo da exploração das linhas terrestl'es mth·e Rio •I•~
Jaueil'o c São Paulo será de vinte annos c o da cxploraçãq c.las
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linhas terrestres entre Bão Paulo· e Santos expirará ao mesmQ
tempo que o estipulado nos decretos. a que se refere ·o § so ·1
No caso, porém, de vir a obter permissão para ligar por;
cabo submarillo as cidades do Rio de Janeiro e Santos, a concessionaria, logo que esse cabo estiver em condições de funccionar, não poderá mais trafegar as linhas terrestres entx:e
o Rio de Janeiro c São Paulo, as quaes poderão ser adquiridas pelo Governo, mediante indemnização, por arbitramento,
si assim lhe convier.
§ 1. As linhas terrestres que tiverem de ser construídas
deverão obedecer ás posturas municipaes.
§ 2. As plantas e os traçados uas linhas e das estações
da concessionaria, dentro das cidades de São Paulo e Santos,
serão submettidas á approvação do Governo antes de ser:
iniciado o serviço.
··
§ 3. As estações da concessiouaria, em São Paulo e
Santos, deverão ser ligadas ás da Repartição Geral dos Tele..:.
graphos por linhas aercas ou subterraueas, para a permuta
da correspondencia.
§ 4. As linhas entre o IUo de Janeiro e São Paulo c
entre São Paulo e Santo::; deverão estar funccionando dentro
do prazo de doús annos, á partir da data do registro, pelo
Tribunal de Contas, do eontracto que fôr celebrado em virtude deste decreto, salvo caso de força maior devidamente
justificado, a juizo do 'Governo.
.
§ 5. As taxas da conccssionaria em Sántos não poderão
ser superiores ás que forem cobradas pelas emprezas congeueres.
~
§ 6. Para a correspondencia destinada á sua estação. em
São Paulo, ou della procedente, cobrará a concessionaria
taxas identicas ás das emprezas congeneres, càbcndo sempre
á HC'partição Geral dos Telngntphus a taxa l1~rrn iual arrecadaua.
§ 7. o Si, em concessões fultH·as para a explot·a~:ão do servic-o intemacional, em qualquer ponto do paiz, fôr insti tu ido
regimen diverso do estabelecido uo parugrap'ho anterior, esse
novo regimen será applicado á concessiouaria, no tocante ao
servi co de que trata o dito paragraplló.
§ 8. o Qualquer modificação que:} vier a ser feita uos coutractos firmados em virtude dos decretos ns. 15. l1U1~ e 15. i!J3,
de 2~ .de dezembro de 1921, será ,tornada extensiva á concessionaria, na parte que se refere ás linhas terrestres.
0

0

0

0

0

0

v
O trafego telegraphico. -obedecer,á ás disposiCP'CS seguintes:
'
a) a concessiorraria só poderá receber, taxar, e transmiLtir telegrammas internacionaes que lhe forem aprcse11 tados e
entregar a domicilio os recebidos;
b> serão permutados por intermedio das .estacões da Hepat·tição Geral dos Telegrap!hos todos os telegrammas dirigidos a outra~ estações da rêde telcgraphica da União, Lcm
como os destinados ás estações de Qutras companhias ou emprezas telegraphicas;
.
·
c) a concessionaria é obrig~da a estabelecer trafego mutuo com as linhas do Governo, para o serviço telegrap'hico das
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estaÇ/Ões da União, respeitada sempre a indicação de via feita
pelo expedidor;
(
d) as taxv,s a serem estabelecidas no contracto de trafego mutuo entre o Governo e a concessionaria não ·poderão
ser superiores ás existente.s nos contractos em vigor com as
companhias congeneres; ,
e) os telegrammas que, em virtude de indicação de via,
tiverem de ser .permutados com outras companhias serão balde:udos pelas estações da Repartição Geral dos 'felegrapho~,
pot· iulennedio das qua·es será feito u respectivo ajuste du
contas, pagando-lhe a concessionaria um franco por tclcgran~ma.

VI

Ém caso de inl!:Jrrupção das linhas hrasileira::;, aL'P.('Ittiuas e m·uguayas. o serviço telegraphi·co vroccdcute tlo Hrai:iil
e destinado ao Uruguay e Argentina poderá ser .cncaminlradu
pelo cabo da conces.swnaria, por emprestimo de via, sendo a
quota brasileira, •pelo percurso nas .linhas tenestres, proraleadu entre o Governo e a concessionaria.
Vlii

A concessionaria obriga-se a cobrar as tarifas que fo. rem approvadas pelo Governo, não podendo àl3 taxas exceder:
ás das compan!hias · congene:fes que: funccionarem no paiz.
VIII

As taxas terminaes e de transito que a concessionaria
terá de pagar pelo serviço internacional eni trafego mutuo não
poderão ser ~Úperiores ás que ·estiverem em vigor para as
outras companhia! de cabos.

IX
Serão transmit tidc.s gratuitamente:
1°, os telegramtnas (contendo, no maximo, vinte paluvms
cada um) expedidos pelo Governo do Brasil ou por seus agentes na Italia, na ·Hespanha, no Uruguay e na Argentina, communicanJo o a.pparocimentq d~ alguma epidemia no paiz de
onde forem expedidos, ou nos paizes vizinhos, ou factos de
notoria calamidade publica;
2°, oito telegrammas por dia (,quatro em cada sentido)'
Pntre o Observatorio do Hio de Janeiro c um dos observai nr·ios
da rtalia, da Hespanha, do Uruguay e da Argentina, pagando
o Governo, .pela taxa de 1 telegrammas officiaes, as palavras
que excederem de vinte em cada telegramma.
X

Os fnlegramtnns do Govê_rno do Brasil terão prioridndl' 11<1
transmissão e ~msarão de uma reduccãCJ mínima de 75 OI" ~o
bre aR f.nxa~ rm vigor.
Lds

ue

1U:.?5- Yol. li
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XI
A concessiomiria acceitará telegranunas preteridos, com
o abatimento minimo de 50 olo sobro as taxas nermaes.
XII

A conee:;sional'ia obriga-se a vaga·1· au Governo a contribuição de dez centcsimus de franco o~ro por palavra dos telcgranunas internacionaes que transitarem em .seus cabos.
Paragrapho uuico. E::ita cuntribuii;ão será reduzida a
cinco centesirnos 'lle franco ouro lJUl' palavra para os telegrarumas do Gth·erno Brasileiro, de im.Rrcnsa, preteridOls e os
transmiltidos por cm.rJ.·estimo uo ;via, a que se x·e(ere a clau~
sula VI •.

XIU
A coucessioual'ia ulH·iga-se a fazer a revuH~o de taxas, no
·Sentido de -beneficiar o publico, pcl_o n:eno~ de dez em dez
annos.

XIV
A concessioHaria não poucrá fazer fusão, ajuste ou con·
\'énio com tJUalqttl'r outra tillJlH'CZu cungunerc que funccione
no Brasil, sem prévio consculimentu do GoveL·uo.
XV

·A coucc::;sioutiria ubl'i:;u-sc a conservar os ~eU:;) cabos e
linhas terrestres t•tn perfeito estado, ueveudo conuuunicar an
Governo, dculru de .u~ horas, qualquer occurrcucia que cau~e
pu possa vil:· u cau:;ar iutcrrupt:.ão do scvi~o.
XVI

A eonep~:-;iomtt·ia fica obrigada a adlwrir á GouveHc.:iio Te·
legraphica· de S. Peter~burgo, de 4accôrdo com o regulamentJ
'Internacional. sendo-lhe assegurados os beneficios dccurrcut~s
da referida convenção.

XVII
O aJuste de contal'3 com a Hepartil,;ão Geeal dos trelegra.
phos será feito trimestralmente, sendo o· debito t~sultaute liquidado dentro do trimestre seguiute áquellc a llUC :se ref'cl'ir
o ajuste.

XVIII
l'l'lrt· snsJÚ.'Ilsão do ~l·rvi(:o no:; ea:;o~ vrevi.::~Lo~ no art, ~o
Cnu\'l~ncfio T''lPg'l'aVhica de 8. Peter~bm·g't,, Jknhuuia iuclen~niztu.;Ho s•!l'Íl paga á conct'ssluinu·itl, seja lJUul for a slm

Ja

d~racão~

·
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XIX
A concessionaria obriga-se a Ler no Rio de Jan~iro um
rr:preseutanl e eom plenos vodcrcs para tratar e resolver defini tinuHente tu das as questões que se suscitarem, podendo essg
represenf ante recelJer cita cão inicial e todas as outras vara as
·quaes se exigem podere~ ,esveciaes.

XX
As leis do llra:::dl ~erão as unicas applican~is: para a de,.
cisão de qualquer quesfão relajiva .ap presente contl'aclo. qut;
não for resof\·ida por arbitramento.
Paragrapho unico. Para o arbitramento nomeará cada
uma Clas partes uu1 arbitro, e, não chegando estes a; accórdo,
designará a sorte o desempalador dentre dous nomes apresentados, cada uin, por uma lias ·partes. Da decisão do deseu~pa
t iídor não haverá appellacão.

XXI
O Govet DO fiscalizará como ,julgar conveniente, todo d
da concessional'ia no Brasil, podendo examinar livros
e toda a cscripturaç~o. Para as despezas de fiscalização cont rilmir<í n: coJH~essinnaria com a importancia de vinte e quatro contos de réis annuaes, em papel-moeda, que· será recolh jda por sPmestres adeanl!idos, a. l,hesouraria da H-e partição
Ger'll dos 'l'elegraphos.
1

~erviço

XXH
A conces::;ionaria fica obrigada· ao pagamento dos direitos
aduaneiros sobre o material lflle. importar para installaçãB,
conserva~,;ãu e explora~ão do servic'o a seu cargo.

XXIII
Pela inob~;ervancia do qualquer das presentes clausulas,
poderá o Governo impuL' mullas na iu~porfaneia de duz~mtos
tnil r1;iH a duus coutos do l'éis (papel-moeda), e do dobro na
reincidencia. A irnvort.auoia do qualquer multa set·á recolhida á Thc':!uuraria da REpartição Geral dos 'r.elegraphos.
dentro do trinta dias, da data' da noti'fi.car;ão publicada no
Diario O{ficial.

XXIV

llara garantir a execucão do cotlLraclo a conccssional'ia.
m:wlcrú a sua caução no 'Ihesouro NaciO'Ilal, na importancia.
dn eern conf.os de réis ( 100 :000$), em f.i-tulos da divida 1lllhliea ft>'deral ou em pap-31- moeda. sem direit.o a juros. Es~a
i1Hpur·t ane itt de com eonlo:; de r1~is fi caPá em deposito, durante lodo u pl'azo ua execução do cuntrado c reverterá para
os cofres publicas no caso de ser declarada nulla, na fôrma f.!a
clausula XXV, a permissão de que trata a clau§ula I.
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Independente dessa caução e para garantir a execução do
estabelecido na clausula quarta, depositará a concessionaria,
no Thesouro Nacional, antes da assignatura do termo de revisão, a importancia de v lnte contos de réis (20 :000$), em
pa~pel-moeda, sem direito a juros, ou em títulos da
divida
publica federal.
·
Esse deposito de vinte contos de réis reverterá para os
cofres publicos no caso de ser declarada nulla na fórma da
clausula XXVI. a permissão de que trata a clausula IV.
XXV
. A pernllssao de que. trata a clausula I poderá ser dcclara:da nulla inde.pendente d~ acção ou int.erpcllação judicial, e

sem que a concessionaria tenha direilo a indemnização alguma:
1", si a communicacão telegraphica pelos cabos da coH('.cssionaria fiear interrompida por Jllais ele sPi:'l mezes eonseeutivos, salvo caso de fort;'l maior, a juizo do GoverHo;
2°, si a concessionaria executar quulqurr aeeônlo ou eonvcnio com empreza ou companhia eollgf'ncre qun fuJwe.iune 11u
Brasil, sem prévia autoriz:.:u.:ão dn f:IJ\'Prnu;
3°, si a concessionaria deixar de recullu~r á Tlwsoul'<ll'ia
da Repartição Geral dos Telegraphos, em tempo opportuno,
as quotas devidas pela fiscalização, de accôrdo com a clausula
XXI, ou as multas, de accôrdo com a clausula XXIII.
XXVI
A permissão de que trata a clausula IV poderá ser declar·ada nulla, independente rle accão ou interpellacão judicial c

sem que a concessionaria tenha direito a indemnizacão alguma:
1°, si a concessionaria não consLnlir as linhas terrestres,
dentro do prazo estipulado nu § -lo da clausula IV;
2°, si as communicacões telegrapldcas pelas linhas terr·esfres permanecerem interrompidas por mais de seis mezc:;
consecutivos, salvo caso d3 força maior, a juizo do Governo;
3°, si a permissão de que trata a clausula I fôr declarada
nulla por qualquer dos mf'f ivos consf antes da clausula XXV.
XXVII
O contracto que for C~;Jlebrado nos termos das prnscnfcs
clausulas só se tornará exequivel depois de registrado pelo
Tribunal de Contas, não ~e responsabilizando o Governo por
indemnizacão alguma, si aquellc instituto denegar o registro.
XXVIII
As presentes clausula:; ficarão se tu effeif o si a eonces~io
naria sn recnsar a assignar o respectivo confi':wfn dentro dn
sessenta dias. a cniJtar da dafa da publil'ar·iio rl11 rlenl'fo qm~ o

autorizar.

flio rle

·

,lanr~ii'O,

·

2:{ rln d1•zritnltro de Hl.?fJ. --- F'1·rwciscn Sâ.
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DE

23

DF. nEzE~rnno DE

1925

Approva O m·çamento, na imJporto.ncia de 825 :369$600, pm•a
acquisição de trilhos e uccessorios, de 12 appm·elhos de
mudança de via e de 10 vagões._plata{orrnas, destinados
á construcr;ão do trecho de Itajahy a Blurnf'nan. da Estrada rle F'erro Santa Catharina.
O ·Presidente da Republica·· dos Estados Unidos do Brasil.
attendcndo ao que reqnPr~u o Governo do Estado de Santa
Catharina. arrendatario da Estrada de Ferro Santa Catharina
e contradante da eonstruccão do trecho dp Itajahy a Blurnenan. nos v~rmos dos deeretos ns. 15.152. de 2 de dezembro
- de 1!):? I, o 17 .1 H ..;{e 11 de novembro do corrente an no. e
tendo f'Tll vista as informações presh1dfls pf'la TI!"Jlf'cfnr;;, Fedf>r:ll fins Estrarfas decrpf.a:
Ad.i.r:.;o unirn. Fira npprovado o orr.amf'nfn qtH' rom f'ii!~
hnixn. rubricado pelo director .!;Pl'al rle F:xpediPnlf' dn 8ncretaria dn Estado dos Neg-oeioc::: da Viar,ão (' Obras Pnhl ir~a-;, ~1a
importanl'ia df' R'!5 ::HHI~fiOO (oifncf'nfns fJ vintf' f' ('inrn l'nnfos
trn~nnfos f' c:::f';;;spnfa " nove mil n S('isrf•nfn;;;
r1Sis), para 'l
acquic:::ir,iio rlf' trilhos P ar.crssorios para :w l<ilonw!rM jj,l
linha, dr. 1~ (dosP.). apparelhns rlc mudanr,a df' via P rle 10
(d0z). Yngõf's-plataformas, df'~tinados á ronsl rurd~t rJ0 f r0cho
dn Ha.iahy a Bltlmf'nau. da F.strarla dr. FriTO Ranfa. f::1fharin:l.
Pn.·rag-rapho unico. As rlflspczas quo forr111 rffc('fua.rfas
com a arf!uisição do material mcncionarfo no orçam0nto ora
approvadn, corrNão por conta do credifo rlP. 1 . 000:000$. a flUI)
~A rf'frrp, a r.Jansnla II rio tri'InO de acr.i)rdo
a·nfnriza.rln pcl•)
·rlccrrf o n. 17.11 ~. de 11 de novembro do corr~ntr. armo.

nio dr .Janeiro. 23 de dezcrnbro d(' Hl~G. 1O'to r! a Tnrlf'pPnrif'nria " ~no da Republica.
~\nnn·n DA S1LYA BEnN.\nnv.::;.

F1·ondsro

Srf •

rrr, _1fini:-te>r·i.-, riiJ ri41r•ql) ~ f)1)/'IJ$. J>u1,1)ro~ r, trr·r1;1,, r>•Jí~"r"inl rfp f ff.i :fJ(I9~1;,!;1j. fl{im t}r> r;r·r·r,rrr·r rrrn .,.,,,•rtrf/''/1''' ·
r/nrirlo.~ ri Companhia Cnr1Joni(era de Frus:wnqo, fJOr trabalhos dP ronstrusr:ão r? dcsaproprirrr;6es P(/l:'rturulos 110
?'rrmnl de Tlrussanaa, no me::. de dr::.r?m1Jro dr f!J21

.-\1•rr

O Pre~idrmtfl da R0publica nos Esfarlos Unhlos no Brasil.
nsandn da nnforiza~ão constnnfr do rlf'erf'fn 1P~i:::Jnl h·n n"mf'ro -1. ~l:H, df'. ~o rle .innho do ('.orrf'nf f' annn ~~ 1f'tulo tlltYido
o J\fin isf I' rio da Fazf'ndn. f' o Tl'ilnmal dr~ Corll.a~1, nw f r·nno!~
do arl. ~3 rlu n('~nlarnrml,r, Geral dt~ Cnnfahilirl:trlt~ rlthlir·:t .
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t·r~olve abrir ao Minisf crio da Viação e Obras Publicas o cre•lifo rspcdal de cento n rlezoifo contos seiscentos e novP mil
oitocentos A cincoenta e seis réis (H8 :609$85{)). afim d!'
oc.correr aos pagament.os devidos :1 Companhia Carbonif('ra
tle Urussanga, por trabalhos {){'! · mmstrucção e dcsapropt~ia··
c_:õf's effcctnadns no ramal de Urussanga, no me.z de drZPmbro de 1921 •.

Rio de .Taneiro, 23 de dezembro do 1925, 101. 0 da Incle'flt>nrleneia e 37° da ifiepublicn.
:ARTHUR DA SILVA BERNARDES:.~

Francisco Sá •:

DECRETO N. 17 .159 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1925

Ab?•e ao Minü:tc1'io da Viaçtío e Ollms Publico.11, o credito rspecinl {/e oitenta c sete rnil du:.entos c cincoc'nfa dullm·s($ 87.2!)0.00), ouro mne1•icano, de.fltinruln a attcndm• ao
pagamento fÍ "T/w Baldwin Locomotivc lVor/rs", lle qunf1•n
locomotivas fornecidas, no armo de ·1922, á E.flf1'odn de
Ft'l"l'IJ Centml do Piauhy.

O Presich:-nfr ria Hrpublica dos Estados Unidos elo Brasil,
usando da autorizacão contida no decreto legislativo no 4.811,
rln 1G {ie Janeiro do anno passado, e tendo ouvido o MiniAterio
da Faz.:;nda e o Tribunal ctc Contas, d1~ accôrdo com o art. n;~.
do Reg·ulamento Geral de Contabilidade Puhliea, resolve abrir,
:.to 1\Iinisterio da Viação e Obras Publicas, o crerlito esprcial
de oitenta e sete mil duzPntos P cincoent a dollars ( $ 87. 250.00),
ouro amerimino, fl!~stinado a atf.rnrt('r ao pagamento :í "The Baldwin LocomofiVI' \VorkR", de quat.ro locomotiyas fornecidas,
no auno de 1922, á Esh·ada de Ferro Central rto Piauhy.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1025, 104n fla JnrlPpendencia e 37° da Republica .•
AR'l'HUR DA SILVA BERNARDES.

Frnnci.11cn Sd.

DiEf:RBTO

~o

17 .WO-

DE ~3 DR nEZEMnno DE

Hl2:>

Ab1•e no Minisfr1'in da .Tustir:n c .Vrancins lnlrPim·r.fl o cJ'edifn
esw!dol dr 2. 2:19 :!J!){j$rJ:lfj. 1mm Jmqomrmlo tlr drs]Je:.o.~
feitas, no f'.'l'f?i't'Í''Ío dr 192.-f, 1)0r crmln dos 1~r>rlm.11 10", 1:1",
14a, NJa, 1fj••, 20•, 21'. 2.'1•, 27"; :11• .'Ui" r 1:1•, do orr:mnento
da rlrspPza dn mesmo minitdrrio, nos lt•rmns do derreto
'11. 1.!J6.1, rir• H tlr• onfu/n·o flpsfe mnw

O PrP;;,idf'nfP da RPpnblic~ dn." Estados Unidos do Brasil.
tendo ou\'ido o Tribunal de Contas. na conformidade do artigo
;93 do Regulamento Geral dP; Contabilidade Publica, resolve,
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usando da antnrização con:->t1nte do dPcrf't.o lt'gi:o;laf iYo nu-

m~ro í. 9(H. df' t,'f, dr nutubr·o rlf'ste anuo, ahrit· ao 'linisterio

ria Jnst ira f' ~eg-ocios Inf Pl'iorPs o cl'edito I'Sprcial de dons
mil tlnz,•nto~ P f t•inta e novt~ rnnf o.:: nrwret~nl.os f' liOVPnta p einen mil flll iTlltf'nlns f' trinta ,. f'ÜH'O réis (~2. 230 :Hü-5~:í3:l). para
:pagmnPnto dP dl'spr•za~ feiíl3. no exr~reirio dn 1 !12 í. pot· conta
das vrrhas 10", Da. f/1", 1:5", 16a 20 11• 21'' . .:!3". 27n, 3P, 3Ga fl -í3a,·
do ·nrcanwnl o da f)f'Spí'Za do mesmo rn in istPrin, nos termos do
f~ifnflo drcrPfo le:gislativo n. 4.9t'H, do '1 í d0 nntuhro nltimo.:
Jlin df' ,TanPiro, 23 fie d(~zcmhro de 1!1?5, 10í" (la lndcprnf.lcncia f' 37" da RPpuhlira.
ARTHUR DA SILYA HERNARDF:S.

Affonso Peuua Junior.

D'F,C:RETO

~.

1 i. !tH -

og 23

DE lJEZE.:\IBIIO DF.

1!J25

A 1n•e ao Ministrrio drr J tlstiçrr r NP.aorios Interim•f's o crcdítd
especial de 100 ::?5U$53·í, deslmado a. occm·rr1· ao,? 1Jtl(l~
'numtos dl'drlns no.;; o(fidal's dit Brigaria Polil'io/. l'eim·mados r~omJmlsorit~··?:eufl', a }1artil' de Hl18

o Presidi•JÜC da RPpublica dos E~fado::; Vnidos do nrnsil.
tr.ndo ouvido o Trilmnal rk Contas. no;,; fnrmos do arl. ~13, rln
Hcgnlamenlo Ot>ral de Confabilifladr. rr;.;nlY·f', usando
autor izaf'ão do dPerrto n. .j. fl::?.í A. rlf' 5 de fevPrf' irn dt• 1!):!:).
abrir ao ~Jinist.~rio da .Justiça c Negocios Interiores o r:rNiito
especial de 100:251$534. destinado a occol'l'er nos pagnmr.ntos
d'Pvidm~ aos officiaf's rl". Bl'ig-ada Policinl. rrformndos eompulsorinmr.nf.e, a partir dr 1018.
Rio de Janeiro, 23 d(• flezrrnhm r1e 1 !1?5, 10 ~o da Inclcrendencin e 37• da Republica.

da

Annmn DA SHK\ Rr;;nNARD.EA.
ilf/onso Pt!tma hmio1•.

J)F.OnF.TO N. 17. I()? -

DR

23 OE DEZE~rnnn DF. 1n'?rl

Abre. rro Jlinistnio da '.llt.~tir:a. r Ncyor.ins lnteJ•ioi'NI, o Nrrlifn
P.rtraordinm·io dr 200 :000~000, prwa qur a Jnsprrfol'i.rt. dos
Sm·1•iço.~ r/P Pt•ophula:ria, a cm·ao do Depa1'tamcnfo Na-

rioual dP. Srmrlr Publica. pos.~a com P((iriencia, com.batcr o SIU'fo rpidrm iro rh~ 1'íPJ•iolrr, 1'CJ•i{irnrfo, 1J1'Psentemcnt,•, ur:il/a f.'apilflf.

O Presid~nte da Rf'publica do3 Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no § 1. o do art. 80 do decreto
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n. ,L 536, de 28 de janeiro de 1'922, c tcnclo sido ouvido o Tribunal de Contas, noR termos do art. 914· do HP.gnlamento Geral
de Contahilidadr, Pnhli0a, resQlve abrir, ao Ministrrio fia ~Jins
tica n Negocio~ Intrriot'flS, o credito c:xtraorflinario de dttzPnfo~
contos de réis (200 :000$000), pnra que a Inspertoria dos Servicos de Prophylaxia, a cargo do Departamento Nacional 00
Saude Publica, possa combat~r. com efficiene,in. o surto epidemico de varíola, verific!ld·~. prescntemcntA nesta r.apit.al.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1925, 101ft da Independencia e 3710 da Republica.
ARTHUI\ DA SILVA BEnNARDES •

•1f(onso Penna Junior.

DECRETO

N:

17. 1 fiil -

DE

23

DE DE?.EMRRO DE

19·25

Abre ao Ministerio da Justiça r Neaocios Inten'ores os srauintes creditOS espPciaes: 5 :255$9;)6, para pagamento
de dif(erença de o~·ati{icar.rJes addicionaes aos juizes
substitutos. seccionaes, bacharei.r;; Octavio Martins Rodriaues, Celestino Cm·los lllande1·lf'y, Frnncisco de Gottrên
Nobrega e Sezino JJn:rbosa do Valle: de 1:250$. para panamento ao redactor de dPbates da canwra dos DeJmtados.
Sertorio Ma:rirrdano de Cn.stro: de 1 :426~209. para pooamento das r;ratí(icrn•r)es que competrrn ao juiz federal d.t.
2- Vara, da secr;fio . ·Jr; Districto Federal, Dr. Octavio K~lli·
no período dp 11 dt• dr?zrrnhro dr' 1921. a :11 dr' dPzernbro
de 1·922; rle 12 :oon~. para pagamento de di(ferr.nça d.~
vencimento.r;;. dr 1911i o 1920. ao .r;;upplenfe de tach.?Hfr·apl;"
da Camara dns TJcr<'todos . .Toãa Ribl!iro Mendes.
O Presidente ria Hr:pnhlica fios Estados Unidos do Brasil·
fendo ouvido o Tribuna! -rle Contas. na conformidade do artig:)
93 do Regulamf'nto ner:::d do Contabilidad 0 Publica. l'E'so!ve.
nos termos rfas aufori:ra(:õeg const.antrs do~ art.s. 1•. 2" f'
do d0creto Jegisi;J,fivo rr 4:970. dl'. 2R rle oufuhro de 1!'125.
abrir ao Minic;ff'rio ria .Tu.;;tiça f' N0g-ocios Intflriorps os seguintes creditos f.'Spf'ci~ws: rfp 3: 255$!'156. para occorrer an
pagamrnto ria diffrrf'n('a rlc gora f ifieaç.ões arlrlicionaes quA
compfltf'm aos .iniws srreiona·es. hacharf'is Octavio !lrartinc;
Ro.irigues. neJesfino n::u·lns \VanrlPriPY, Frnncisco fie Gouvf.a
Nobrega e Sr-r.ino Rarhosn do Vallfl: de 1 :250~. para pag-amento a.o reri~u·.fflr rlf' rfrhaff'~ fia Camnra rio~ DPnntados. bacharel SPrtorio Maxirni<tnn df' Castro: fln 1: í26$?09, ;1ara pill!amPnfo an Dr. Octavio Kelly, .iuiz rla 2" Vara da srccão rJn
~isfricfo Federal. dar;; graí !ficacões aue lhfl competrm. no nr.
t'Jorlo rlf1 11 flf' r!Pzrmhrn tit·; 19!21 a 31 de df'zPmbro dn 1 D?2.
J'lOI' haver r.ornnlf'fa.io to nnnos dp flffflcfivo Px~'rr:rio, nm 1:1
rl0 novernbr() ~.lfl 1919, :w .., termos fia lf'gi~lnefín Pm Yir;or·; rlí'
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f2 :,000~. rara paga mente da diff.erença de veneime11! 11s qUL'
deixou de perceber. d!'l 1916 a 1920. o supplente de . tnchygrnpho da Camara elos Deputados••Toão Ribeiro Mendes.
fi i o ele Janeiro, 23 je dezemhro de 1925, 104° ela Tnderen ··
rlrnr.ia P 37° à~ llepublica.
ARTHUR DA SILVA BER.l1~'ARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 17 .Hi~- DE 2'3 DE DEZEM'BRO DE 1925

Abrr an Ministerio d(l. Justir.;a e Negocias Interiores O credito
esprcial de 80 :000~, para or:cnrrer d de~1>eza com a rr~~1·
.<~i'io do alistamento eleitoral do Distrirto Federal.
O Prcsidentn. da R~rmhJira dos ERtado~ Un1rlos do Brw~il.
tcnrln ouvi rio n ·rribun1! rl<' f:ontas. no"~ termos do ad.. n:-~.
do rr~.~nlanwntn approv:Hlo pelo rirrrdo n. 15. 78~. de R rlf'
novrmhro de -1 ~22. rec:;olve. m~ando da autorhação ronstanf r
do art.. ? rio dPrrf'fo lrg-islativn n. IL007. ele 19 de outubro
de 1025. ahri r. ao Min isf.rrio da .Tnstir,.a 0 Nf!godoc:; InfPrioreco:.
o crNlifn {'c:;pr·cial riA nitrnfa eonfog d~ rPis (RO:OOO$). para
occorrPr :í d('~f)Pz:t rom a revisfio do alistamento elf\itoral do
Di~fridn FPdrra!. Pm f\~:-tboraçãn por força rlo drf\refo legislath·n n. 1. 907, Jn 7 .;le janeiro deste anno.
0

•

H in dP .Tnneiro. 23 ;~e nezf'mhro nr 19?5. 1ol 0 da Tnr'fPr·rn·('Jronnin (\ 37o da Rr>pnh1ica.
·
Anl'HUR DA SILVA BERNARDI':~.

A flonso Penna Junior.

DRCTIF,TO N. 17. 1ô!) -

DE 2.3 DF. DEZF.MBRO DE 19?!1

.11m?, no Mini.ilfr>rin da Justiça P- Negocins Jnfr>riores, o r.·redifo r:snrrfnl rl.P 7:7/li.f$000, _JJarO OrCOrrer QO J1U(1U7nf'rlfO rl.ns
?Jrnsiirs r/f'1•idn.il

ns

mmwres Maria da Cnnce'ir:iio e A binaiT.

filhas dn mwrdn rit·1.l Antonio SnllC's Nogueira.

0 PrPshlonff\ da fir>pnhlica dos Estados Unidm:t fln Ht•;s11.
tnmlo nnvidn o Tribunal rio Contas. nos v~rrnos do art.. 9~1.
do rf'~nlanwnf o :úmexo ao decrPf o n. 15. 783. de 8 dP novf'mhro rll' 1922. r> usandn da autorizacão com~tanfo' do arl i~o
·nnirn rlr; dN'rPfo iPg-Jslaftvo n. /L9it7. de 10 rlf' agosto dr•
Hl~f,. rr•solve :1l1rir vo Ministnrin rla .Tust.iça 0. Nngoeio<; Tnf r,J'HII'r•<:: o rrPrlil o PSpf\rial do 7:71 !5$000, pnra orcnrrPr ao. paga'nwnl ,1 das pnnsõr~s devidas ás menores Maria da f:nnr.r~h~fir·
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e Abigail, filhas do fallrcido guarda civil Antonio SaBes ~O··
n. 1R dP drzernhro dt> H~2·~.
3. 605, de 11 dr. rlPzemhro rlo
Hl18, e 1 f 4 rio regulamenlo n. 13 .R78. dr 1 ~ dr novemhr·,)
rir 1919, a partir de 1R de ~P·IPmhro de Hl20 a 31 rlP dezcmhr9
dl' 192L

gu~ira. P.tn virtude elo drcrt-fo
eonfm'mf~ os nrt~. 1" ria IPi n.

Rio de Janeiro, 23 de dezrmhro dr J 925, 1fH 0 da Jndopendencia e 37° da H.rpublica.
ARTHUR DA 8IL\',\ BIWN..\RDES.

Affonso Prnna Junior.

DF.r.nETO N. 17 .166 -

23

DE

DE DEZEMBRO DE

1925 .

o m·edito especial de 1·éis
16:9()6$127, destinado a pa(lamPnf:n ao pm•tci1•n dn 111(andeaa do Ceará, Francücn A m·f>Tio Rriaidn, rrn 'I)Í1'tnde de scnteuçn jurliciaria

Ahre ao Ministerio tla Fazenfla

O Presidente da Rcpublica dM Estarlo~ Unidos flo Bra~it,
rla autorizucão contida na resolvção legislativa nnmrro 4.966, rle 16 de ontubro proxhno findo, e tendo ouvido o
Tr·ibnnnl r:lr Contas. na fôrma do reguJamPnto approvado pPlt)
d~rref.o n. 15.770. de 1 de novemhro de 192?, rf'solvc nhrir,
no Minislrrio da Fawnda. o credito espí'c.ial de dPZf'sei~ conto:;
novecento~ e seis mil cPnto r vinte e sp,te r('is ( 1() :~06$127),
para pngnment.o ao portf'iro da Alfandega do C:ear~í. Frnnrisco Anrclio Drigido, Pm virt.nde de sctenca judiciaria.
n~nndo

Rio de LTaneiro, 23 de drzemhro
IJ)·endenc.ia e 37° rla Uepnhlir.a.

rl~ 192i'i,

101" da Jnde-

:AnTuun nA Su..vA BRnNAnnEs~

A nnihnT. 'Freirr- r/.n. Fonsern.

DEORF.TO N. 17 .1 Ci'l -

DF.

23

nF: DEZEJ\mno DE

1!)25

ApJH'mm, com mnfli(ir.ar:t1r.fl, n. nlfnaçiin dn.fl f'.fltaftt.los dn Comprmhin di! Sf'(J?tí'O.fl "Snm•e.11", com. sf.de nnta f:apital, ~
tnJforizalln fl (nn,.ciMHI1' prln df'f'1'cio n. 16. !ii6, de 2i fie
ll(fOSlo dr 1.?21.
O PresiflPnf P da IlPpuhlica rio~ E:o~farlos TTniflns do Brasil,
attend~ndo ao qut> re~JUf'reu a Co~panhia rle Seguros "Sagres",

com sede nesta Cap1tal. e autorizada a funccionar pelo decreto n. 16.576, de 27 rle agosto de 1924, resol...-e approvar as
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rP,solnções rla assembléa geral exfraorrlinaria realiznda a H
de setembro de 1!>25, alferanrlo os seus e~tafutn~. mediante a~
seguinl r R elauRtllns:

I
A comnanhia continuará

a

funccionar sujeif.a

inf~gral

m~nte ás lfiis e rcgulamenf.os em vigor ou .que virrem n gror

uúopl nrlos sohrr o oh,iecto rle

Rnas

operações.

H
As nltPrações são approvadas com as modifica~ões abaixo,
qun flevcrão ser ratificada's .Por uma assembléa geral Pxf raordinnrin, anfm:; de entrarem em execução:
Art.. 1n ~npprimam-se as palavra~ "o fôro Jnridieo".
Ar I.. 17 Rupprima-se a parte final "c a'nf.ori1.arla :i
arco11.ar ns alt.era(~úes que nos estatutos forem feitas pPlo
(ül\·rrno, no aclo da sua approvacão".
Art. 19 - alinea c - onde se diz - "e autorizar, rom
a: sna rubrica, o pagamento de todos os documento~ da sahida
do dinheiro", diga-se "e autorizar tortos os pagamrmt.os c snhidns de rlinhriro, nwdianto a sna rubrica nos rPspf'rtivos rlocunH"ll ns".
Arl. 25 -- ~uhstif.uam-se as palavras -- "lega:ns dos ri~ros
não t'xpit·arlns" - JWia séguinte - "obrigatorins''.

n i o de JRnf"iro, 23 rle dezrmhro rio 1 fl25, 1 O.'t 0 da TnrlPpen<kncia p, 37° da nrpublica.
ARTHUR DA SILVA BERN.\RDES.

A nnibal Freire da Fons«ca.

DF.IOR.F.TO N. 17. 1flR -

DP.

2il

DF. DR7.El\fBRO Dl'l

19?5

:Ah1•e aq J1finistm•io da Fazenda

o credito especial de ·iêis
!)8 :.'JU$918, pm•n paga.m.cnfo a. Allif'1'io 1?/tnqrrR, r.m •nirturle de sr>nfr>nr:n jurlicirrrirr.

O Prrsirtenlr da fll'puhlir.a do~ Eslarlos Unidos do flra.;;iJ,
usando da nnfnrizncão conl.ida no decreto Iegislat.ivo n. ti.HGR,
ffp :>n rJ,-. nnt.11hro ulfimo, e tenrlo onvirlo o Tribunal rlf' Conta~.
na f1íJ•ma do rf'gnlnnwnfo approyado JWlo df'crrto n. 1:;,770, de
t de novrmhl'O de Hl~:.?. resolvf' ahrir, ao ·1\finistflrio da FaZf'ndn, n credito est)erial dn rJ8 :37 4$918, para :pagamento a
Alberto Chal!a~. roliPelor federal em São Vicente, no Estado
de São Paulo, demittido sem declaracão de motivo, de porcentagPns que deixou de receber, no periodo de 22 de maio
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de 19f4 a 31 de dezembro de 1922, e foi deprecado em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1925, 104° da Independenc.ja e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BER.NARDES,.,

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N 17.1ü9-

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1925

A.bre pelo Ministerio da Marinha o credito especiaL de tre.~
contos cento e quarenta e nove mil novecentos e oitenta
e sete réis (.1:149$987). para pa(Jamento ao /" tenente
commissario Octavio Pinto da Luz
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nsando da autorização que lhe confere o decreto legislativo
n. 4. 958, de 1ü de setembro do corrente anno, resolve abriL•
pelo Ministerio da Marinha o credito especial na importan-·
da de tres contos cento e quarenta e noYe mil novecentos e
Pitenta e sete réis (3: 149~987) para pagament.o ao 1o tenente commissario Octavio Pinto da Luz.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1925, 103° da Independencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de .1lencar.

DECRETO N. 17.170 -

DE

30

1!)25

DE DEZEMBRO DE

Abre pelo Ministeri.o da Jfarinha o credito · especial de
4:4.28$340 destinado a irufemnizar o Banco do Brasil de
despeza.ç com a acquisição de tres lampadas "Aldis", em
/.922, para o servir; o de A viação Naval
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
resolve abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especiaí
de quatro contos quatrocPntos e vinte e oito mil tresentos o
quarenta réis· (4 :428$340) a que se refere o deereto legisla~
f ivo n. 4. 903, do 31 de dezembro de 1924, destinado a indemnizar o Banco do Brasil de despezas r.om a aequisição de
t.res lampadas "Aldis" em 1922, para o serviç-o de Aviaç.ãa
Nav.al .
.Rio de Janeiro, 30 de dezemb~o de 1925, 10't da IJ~dc·pendencia e 37° da Republica.
·
0

ARTHUR DA SILVA" BER~ARDES.

Alexandrino F'm·ia de .1lcncm·.
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j}~~CH.I!.;'l'O N. 17.172 -DE 30 DE DEZEMBHO DE 1V~~:)

Resolve que a Secção de Re{01'JBª_4a EStCola 15 de Novem..ln·o
passe a denominar-se «Escola João Luiz Alves»
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bmsil,
aUclldendo aos relevantes serviços prestados pelo Vr. Ju:.o
L11 iz A 1\es, quando exerceu o cargo de Minislro da Jw·d i«;a
e N1"~' wios Interiores, e como justa homenagem a esse illn:;tre
cstaui:;la, resolve que a Secção de Reforma da Escola 15 de
Novembro ·passe a denominar-se «Escola João Luiz Alves».
llio do Janeiro, em 30 de dezembro de 1025; 10<1 da Indepcmleiwia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEHNAH.DES.

Affonso Penna Junior.

1>EGllETO N. 17.117'3 -

DE

30 DE DEZEMDno DE 1925

.t1úrc ao Ministerio da Viação e Ob1·as Publicas o credito especial de 4. 500 :000$, pa1·a attender á liqttiàação de despezas relativas aos serviços dos rarnaes da Estrada de
F'c1·ro Oeste de Minas, conceríie·ntes a trabalhos executados no anno de 1924

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usn.ndo da autorização const.anfe do art. 52, da In i n. 4. 783,
de 31 de dezembro de 1923, e tendo ouvido o .Ministerio da
Fazm.•rta e o Tribunal de Contas, nos termos do nrl. 9:~ do
fiegnlanwnfo Geral de Contabilidade Publica, resolve:
Art.. 1. o Fica aberto ao l\!inisterio da Viação e Obras
Puhl i1ms o credito especial de :í. 500:000$ para attcnder á
liquidação das despezas relativas aos serviços dos ramaes da
Ji3strada de Ferro Oeste de Minas, concernentes aos trabalhos
cxe1~tdados no armo rie 1924.
Ar f. 2. o Fica o :Ministerio da Fazenda autoriza!lo a
emiti ir npoliccs da divida publica, do valor nominal de
1 :000$ cada uma, juros de 5 % ao anno, em numero suffi-
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ciente para: produzir a importanda em dinheiro de que trata
o presente decreto.

:Rio de Ja11eiru, ao de dezemiJl'O Lle HJ:!5, 10.!" da lndee ::Ji" da lletJublica.
AHTHUH UA SILVA llEHNAHDES.

pendcnc~;.\'

Frunc·isco Sá.
Anniúal FJ'cire da Fonseca.

DECRETO N. 17.114

~ IJE

3l

DE DEZI~MBRO DE

1925

P1·oroga o estado de sitio no Districto Fetlm·al e tws [<,'stados
do Amazonas, Parti, Se1·gipc, llio de Janeiro, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Gouaz e Matto Grosso

O Presidente da fiepublica dns Esladns Uniuos do Brasil:
Considerando que perduram os motivos determinantes 11a
decretação do estudo de sit.io como provid~neia pat·a o Go,~~rno eslahclecer. como tem feito, as medidas necessarms a
maHuff'rH,;uo da Ol'dem e segurança publica, resolve, nn U'5•1
da atlribuição coufel'ida peJo art. 48, n. 15, da Constit.ui~;ãa
Fedcl'al, prorogar até ::JO de abril do anno de 1!:126 o estado
dP silio que 'igora em virtude do decreto n. 11Umo. de 22
al•riJ do corrcule anno, no lerrilorio do Districlo Federal, e
dos Eillados do Anmzona~;, Par·á, Sergipe, fiio de .Janeiro, São
Paulo, Hio Grande do Sul, Goyaz c Mal.lo Grosso.
Rio de .Janeiro. 31 rle dezembro de !!)25, 101° da [ode ..
pendencia e ::Ji" da HcpuhJi~a.
An'l'HUH u~\ 8ILVA llEnNAHol!:s •.

· Affonso !.>enna lttniQr.

b~dn·E'fO N. 17.1'75 -DE 31 UE tmzE.Mutto lJB 19~5
~lúre

ao 1lliniste1'Ío
I :569$770, para
800$ a que tem
2" linha, Heitor

da Gitc1'1'à 'b credit'o cspccidl de

réis
payanwntv da g1·ati{icaruo utensal de
direito o tenente-coronel do E:xe1·cito de
Telles
-

O Presidente da RcpubJica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autoriza~,;ão que lhe confere o decreto legislativo
h. 4. !J57, de 10 de setembro ultimo c tendo ouvido o 'l'ribuu.al de l'!m.J(as .nn fúr:ma das disvosições em vigor, resolvt~
abril' ao ~limstcrw tia Guerra o cretlito especial de 1 :569$770.
p~r3: pagamento tia gratificação mensal de 3UOlli a que tem
direito o tenentc;..coronel do Exercito de ~a linha Hcilur
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Telles, gratifieacãÇJ que lhe era. a;b~nada a titulo de r~pr~~

sentação, e tJUe deixou de ser satu:;fetta. de 1 de a-gost!J de 192 . . .

a 10 de ,janeiro de 1U~3, tJUanJo ~ervm na ~elegaeta Llo, ~~~
tinclo dovadameulo lia me::;ma Imha, uo Estauo do Esplrito l::iaul o.
Hio ue Janeiro, 31 de t.leZl'llllH·o t.le 1U~3, 10-1° t.la ludepent.leucia e ;no da llepublica.
AH'l'HUit JJ.\ BlLVt\ lJEHN.\HlJE~.

Pel'ttttmlo S_etemúl'ino de_ t.:aJ~ValluJ.~

bECHETO N. :17. :f. 76 -

JJJf

i.il

OE JJEZEMBRo DE :f. 925

Ab1'e, ao .U'inistcr-io da Justiça e Negocios lntel'iU1·es, o credito
extraortliuurio tle 500:000$, para uccur1'CJ', neste wmu, ás
llcspczas feitas e po·r fazer co,m. prupi<lencias em 11rol da
urdem e ~f!Uttranr;a publicas, e com ·med·idas decul'rentcs
du estudo tlc sitio attt01·izaLlo pelo dcc1•eto u • .f. • .S:.JG, de 5
dr.: jttllto de ·192.f.~ e decretado pelo de n. I 6. 76G. ele I <le
jane-iro {indo
O Preshleule da. H. epublica U.u::; E~ Lados, U.uiuos do Ura~il.
tcuuo consultado o 'rribunal Je Contas, nos termos Llu arligu
94 do lleg·ulantento Geral de Contab:lidade Publica e de accôrdu com a excep~ão ~ontida uo § 4°, do art. -i 0 da lei H. 58ü,
ue U do ~clembro de 1850, e llo disposto nu § 3° Llu art. 80, U'J.
lei n. L i}36. Lle :!8 de janeiro tlc 19?.2, resolve abrir ao :\linit!-

tcrio da .Ju~ti(.'a c Negoctos lutcrio.res o credito extraurdiuurio
de üOO :000*. para occorrcr, neste anuo, t'ts despezas feita::~ -e
por fazer cum providencias em pNl dll garantia da ordem o
!!cguran~;a pnbhcas. cs com M medidas decorrentes do estutlo
de sitio, uulurizadti pelo decreto n. ·Í. 836, de 5 de julho do
amw IJJ'oXilllO Jmssudo, e decretado pelo Lle n. 16.765, de 1 de
janeiro Lle 1925.
Hio de Janeiro, 31 de dezembro de 1025, 10-í'' da Iudepeu-

tlencia e 37t da Rcpublica.

.\n•rnun Ih

SILVA JJEuN .muEs.

tl{{ôusfl Pemm lun·iu1'..

A C'rOS lJO ÍJ'OlJEk

DECRE'fO N. 17 .177 -

DE

EXJJ:CtJ'i'IVO

31 DE DEZE.MlWO llE i 925

1ln·c ao illin'islerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 85: H7$55ü, ou.ro, pa1·a occo1·i·er ao paoarnf]Jtto da indemnizar;ão devida d 1'he 1Festan 'l'ele.y1'aph
Cornpany, Li'rnited, por despezas j'eit~ com a mU;danç!l.
do ponto de aterramento dos seus cabos su~úmw:uws e
da respectiva ,estação teleg,ra}lhicu, pur extyenctu da~
ob1·as do. porto do Recife

1

O Presidente da Republica dos Estados Unidos t..lo Brasil, usando da autorização cunlida nu decreto legislativo uuBwt·o !t .880, de 21 de novembro do armo passat..lo ·e lend.)
uuvit..lo o lVlinistcrio da Fazenda
e o TrilJunal t..le Contas,
nos termos do art. !J3 do 1Rlegularnento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrit· ··ltti-Mtttisterio da ViaGão e Obra:;
Publicas o credito especial de oitenta e cinco contos quaLruceutus e quarenta e sete mil e quiullcnto':i e eitH'Uettla e
seis rt.'~is t85 :44i$556). ouro, para occorT('t' ao pagautrrüa
da indemnização t..levida á 'HlC \Vest ern Tulegrapll Compa-uy, Limitet..l, por despezas feitas com a mudança do poutu
de atcrrarnento dos seus cabos submarinos c da re:;pectlva
estação telcgraphica, vor exigencia das obras t..lo porto tio
Hecife.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1925, 10í 0 da Independencia e 37° da illepublica.
A.RTHUR DA SILVA BEHNARUES.

Francisco Sá.

DECR.Erro N. 17.178 -

DE

31 DE nEmMnno ng 1U2;:i

Concede á sociedade anonyma Akticngesellscha{t der Masckinen{ab,riken Eschft• Wuss & Cic. autorização pa.rn. {unccionar na Republica
O Presidente da llepublica dos Estados Unidus do Brasil
uttendendo ao que requereu a Akticngescllscl•afL der Maschi~
ncnfabriken Escher \Vyss & Cie., com séde em Züriel1, Suissa,
c devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida á sociedade anm1yn~a Aktiengesellschaft der Maschinenfabriken Escher Wiss & Cie. (Socióté Anonyme des Ateliers de Constructions l\J(~eaniques Escher Wis~ & Cie.) autorização para funccionar na Republica
com os estatutos que a.r;resentou e mediante as clausulas que
est!1 acorr.panhaiP, assignadas pelo ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, fieando a mosma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigida:3
pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 31 de dezrmbro de 1925, tfO,ío da Tndcpcndencia e 37° da Re.publica.
ARTHURDA. SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin c Almeida.

689

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM O DECRETO N.

117. f 78, D.E'á!r4

ON!'A

I

A sociedade anonyma Aktiengesellschaft der Maschinen...
fahriken Escher Wiss & Cie. (Société Anonyme des Ateliers de
Constructions Mécaniques Escher W~ss & Cie) é obrigad• a ter
um representante geral no Brasil, com plenos e illimitados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que
se suscitaren:, quer com o Governo, quer com particulares,
podendo ser dPmandado e r('ceber citação inicial pela sociedade.

li

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicarnentP- ás respectivas leis e .regulament-os e á jurisdicção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
exce_rção, fundada em seus estatutos, cujas di~posições não
poderão servir de base para qualquer reclamac~o concernenta
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

UI
Fica dependente de autorização do -Governo qualquer alteração que a sociedade tQ_nha de fazer nos respectivos estatuto~
Ser-lhe-ha cassada a autorização .para fun-ccionar na Re ..
pnhlirn si infringir esta clausula.

IV:
Fica entendido que a autorização <~ da(ia sem prejuízo do
principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições de dirPito quE' rrgmn as sociooa<ies anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja comrr.iQada pena especial será punida com a multa de um
ronfo de réis ( 1: 000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e, no
caso de reincidencia, com a cassação da autorizaoão concedida
pelo decreto em virtud.e do qual baixam as presentes clau~ulas.
'

Rio de Janeiro, 3t de de1.ernbro de t925. -

mon du Pin e An.meida.

DECRETO N .. !7. f80 __.NÃO FOI
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DECRETO N. 15.417

-DE

27

DE MARÇO DE

1922

.4.pprova as alte1·ações feitas pala Co·rnpanhia de Seaw·os de
Vida (( Sâo Paulo", com séde na cnpito~ do Jtstodo dt~ S'io
Paulo. em seus estatutos

O Presidente da Hcpuhliea dos Esthtlos Unidos do Bras\1,
attendenrlo ao que requereu a Companhia Nacional de Seguro~
de Vida "São Paulo", com sédp, na rapital do Estado <h~ Rãn
Panlo, e aulorizaua a funccionar pelo dncrelo 11. H. onr,, ·cln I o
dr tran:o de '1920, resolve approvar as alterações feitas nos
t:datutos da mesma companhia pela assemhlé&' geral realizada
Pm ~g ele janoirn de 192·1 e qu~ constam da acta que a rstr~
acompanha.
Rio de Janeiro, 27 de marco de 1922, 101° da JJHlP[lOildr•JIeia r 3-1° ct~· Hcpubl!~a.
EPrrACIO P gssôA.

Homero Baptista.

Â}JJrl'ova o projecto e respectivo orçamento ua im)Jurtaneia
de 812:000$, de auqrnento da capacidade de p1•oducr:ão
da usina ele•ctrica do porto do Rio Gmndr., no Estado dn
Rio Grande do Sul

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos rio Brasil,
ao que soU.citou o Sr. P·residentc do Estado dn
Rio Gt·ar.•de dn Sul e de conformidade com a clausula XVJI r
do termo de accôrdo, de 2'9 de setembro de 191D. t.ransfcri·ndo áqnelle Estado os contractos da Compagnifl Frant;ai~e
éln Port de Rio Grande do Sul. decreta:
Artigo unico. Fica approvado o project.o e respectivo
orçamento na import.ancia approximada de 812:00.0$, de augmento da capacidade da usina eleetrica do porto do nio
Grar.'d.e. no Estado dQ Rio Grande do Rui, ú qnal a est.e acompanha .Qiev.~damente rubricado pelo director geral da Contabilidade, interino, da: Secretaria de Estado da ViaGão e Obras
Ptfblica.s, devendo o custo de instaUação do augmcnto tb
usina ser fixado, para os cffeitos dos aHudidos contra!.~to:-:.
pelo que ft,t· vr•r·ificadn dt•pnis da exeew;ão do JH'fi.Í''''lo ol':t
~fümdcn.C.o

Hppl'Ovadu.

·

Rio de' Janeiro, 25 de novembro de 19:?::>.
pendenoia e 3-4° da Republica.
·

101~ da lr~dr-

ARTH'UR DA SILVA BERNARDES.

Ftancisco Sá.
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DEOitE'l'O N. 10. 7~5- m: 31

DE DEZEMBRO i>E

1024

.1lwe ao Ministerio da Viação e Ob1•as Publicas o credito e1pecial de 2.760:000$000 (dous mil setecentos e cincoenta contos de 1•éis), em apolices da dlivida publica. afim de attender ap ·pagamento da constrttcção dos ultimos trechos de
,tlcarctc a Quarahy c de Bas-ilio a Jaouarão
O Presidente da Rcpublka do.s Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do n. XXV do art. 201, da
JPi n. 4.193, do 7 de janeiro·do corrente armo, c tendo ouvido
o 1'ri1bunal de Contas, resolve:
Al't. 1". Fica aberto ao Ministerio da Viacão c Obra.s Puhl icas o credito especial de dous mil setecentos e cincoenta
contos de réis (2. 750 :000$000), em apolices da divida publica,
afim de attender ao pagamento da construccão dos ultimos
trechos de Alegrete a Quarahy e de 1B'asilio a Jaguarão, das
estradas de fer:ro do Rio Grande do Sul, de aooôrdo oom a
dausula IV do contracto a que se refere o decreto n. f.4,.204,
dn 7 de junho de 1920.
Art. 2.,• .Fica o Ministerio da Fazenda autorizado a emittir
as apolices a que se refere o artigo anterior.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro do 192~, 103., fia Iudepenllcncia c 36° da Republica.
An•rHUH DA SILVA BERNARDl<:S.

Fr·ancisco Sá.
Jliouel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO !:-f. Hi. 70:1 --

rm

3I

DE DF;Z!jl\lBRn DE

I U24

Fleonla os {(lvores a conceder r:ís fabricas de w·te{actos de borr·acha e usinas rlr: bencNciarnento que se fundarem denh•o
do pr•azo de t1·es armos ou que, já estando fundadas, arnplim·em suas· 'installaçaes dent?·o do rnesrno ·prazo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 47, Iettras· a e b, da
IH i n. 4. 24'2, de 5 de janeiro de 1921, revigorado pelo art. 178
tia lei n, 4. 793, de 7 de janeiro de 192.1, decreta:
Art. 1o. A s fabricas de artefactos de 'borracha que se
fundarem dentro do prazo de tres annos ou que, já estando
fundadas, ampliarem as suas installa'oões dentro do mesmo
prazo, poderão ser concedidos os seguintes favores:
I. Isenção de impostos de importarão P- rxpedienfe, durante o prazo rlc ?5 atmos, para:
a) nmehiHismo5, nten~ilios, fcrramnn(as c maLeriacs Tlflt·r~~sal'ios :í in"raJiac:fío n ampliat;ão das 1'abricns e nsinas;
b) snh~lanei:'IS chimieas; teci!ios, materiaes diversos, combusUvel e luhl'lfil.~anfei inclispensavei,.s ao fqnccionamento das
fabricas e usinas.
1
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li. Um premio de animação até o maximo de quinhentos
contos de réis, correspondente a não mais de cinco por cento
sobre o capital empr~gado, desde qur a produccão total da fabrica, dentro de um anno de funccionamento., tenha dado appliração f'ffectiva a eincoenta mil kiloH d~ borracha bruta.
IIJ. Um prf'JilÍO de duzPnf.nc; ront.os de róis ás usinas de
henoficiamento de borracha hruta, quer sejam ou não annexas
ús fabrieas do artefactos cte borracha.
IV. Isenção, durante o prazo de 25 annos, de todos os impostos f.ederaes que porventura incidirem sobre a construcc;ão,
ampliação e exploração das fabricas, usinas c suas dcpcndencias.
Art. 2°. As fabricas e usinas que quizerem gozar dos favores de fJUe trata o artigo anterior Qbrigar-sc-hão ao seguinte:
a) sujeitar-se á fiscalização do Governo,· fornecendo todas
as informações e esclarecimentos solicitados, a'lém do um rclatorio annual sobre o estado das obras em consf.ruccão, producção das fabricas e usinas, estado financeiro da empreza, qualidade, quantidade e procedencia da borracha ufili~ada· como
materia prima, especie, quantidade e valor dos productos da.
fabrica para Q consumo interno e para a exportação, discriminadmnente, e numero de operarias nacionaes c estrangeiros
que tiverem trabalhado durante o anno;
lJ) recolher annualmente ao Thesouro Nacional a quota de
doze contos de réis para as d·espezas de fiscalização e depositar,
antes da assignatura do contracto, uma caução de cem contos
de réis;
r-) apresentar ao exame e approvação do Governo todos os
os planos, orçamentos e especificações para installação e ampliação das fabricas e usinas, hom eomo alterações substanciaes c processos novos a adoptar no desenvolvimento das
me3mas, os qunes serão considerados approvados para todos os
nrfeilos, si não tiverem sido impugnados no prazo de se~senf a
dias, a contar da data da apresentação;
d) emprrgar nos seus serviços pelo menos dncoenta pot•
conto de operarias brasileiros;
q) manter nas fabricas e usinas, além de dez menores
aprendizes, até f.res chimicos industriaes, de accôrdo com a
indicação feita pelo· 1\finisterio da Agricultura, Industria e
Con:mercio, durante o prazo de dous annos e com a gratificação
mensal mínima de quinhentos mil réis;
f) · vender ao Governo até trinta por cento da producção
annual das fabricas e usinas, a preço inferior ao do identico
mat.erial importado CIF, accrescido de impostos alfandegarios
e taxa de expediente, sendo o valor da diff.erença 9.bjecto de
ajuste na occasião da compra e venda.
Art. 3°. A isencão de que trata a lettra a do n. I do art. 1..
poderá ser concedida aos machinismos, utensilios, ferramentas
o materiaes importados posteriormente a 5 de janeiro de 1921
e despachados mediante deposito, desde que os mesmos se destinem á installação ou ampliação das fabricas e usinas de
accôrdo com o parecer do fiscal do gQverno.
'
.Paragrapho unico. A isenção de direitos de importação e
expedicnt.e, .do que trata o mesmo artigo, sómento scrlá concedida si os machinismo$, utensílios, ferramenta, subst:.tnci:l8
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chimicas, tecidos, malerlacs -diversos, combustivcl e lubrificantes importados não tiverem similares no paiz.
Art. 4o. O Governo poderá conceder utilização das forcas
hydraulicas do· seu doníinio para o desenvolvimento. das fabricas de artefactos de borracha e usinas de beneficiamento, desde que taes forças não sejam neeessarias a(ls serviços fe-

deraes.

Art.. 5". O

Govf~rno

8

poderá auxiliar o desenvolvimento das

fahrieas dt~ arf.nfaetos de borracha '' U!'linn~ d0. heneficiarr::.ento~
eonstruindo pequenos ramaes de estradas tlo ferro, destinados
ao transporte das maferias primas, de combustível c dos pro-

duetos das mesmas.
Art. G.o O Governo interporú seus bons officios para que
as fabricas e usinas obtenham isenção de quaesquer impostos
e taxas estaduaes e municipaes quo incidirem sobre as fabricas usinas e suas dependencias, trafego das materias
prima~ combustiveis e respectivos productos.
Ar'L. 7.° Caso as fabricas e usinas sejam installadas no
1i !.tora 1 do paiz, o Governo concederá preferencia para o aforamento dos terrenos de marinha Julgados necessarios á con--st rucção e serviços referentes ás mesmas fabricas e usinas,
respeitados os direitos de tex:ceiros e disposições das leis em
vigor.
Art.. s.o As fabricas e usinas poderão construir linhas
t.elegrapllicas e telephonicas entre as diversas installações,
desde que obtenham permissão do Governo c dos Esf~'ldos inf f'l'CSSadOS •.
_
·
~
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Art. 9. 0 O Governo poderá, em qualquer tempo, requi.:.
sitar, por necessidade de salvação publica ou em caso de
g·uerra, as fabricas, usinas e suas dependencias, de conformidade com as leis em vigor.
Art.. 10. As fabricas e usinas que gozarem dos favoreg
constantes deste decreto são obrigadas a terminar as suas
inst.allaçõcs ou ampliacões dentro dos prazos fixados nos resJ!Pctivos conLractos o a manter em perfeito o constante func,. ionamento os seus serviços, sob pena de caducidade, degdl!
que fiquem paralysados os l.!'ahalhos o scrvjços por mais tlu
11ovenfa dias consecutivos, salvo força maior comprovada, a
.i u izo do GovernoJ devendo as mesmas, no caso de r.aducidado,
J'estituir ao Governo a ilY'-portancia dos promios e iscncões
t'OilCNlidas.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1924, 103° da Indepcndencia o 3!)" dft Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon, rlu Pin e Almeida.

ACTOS DO_ .PODER EXEÇUTIVO

DECRETO N. 17. 065 -

DE

15

DF: OUTUBRO DE

1925

Revoga o decreto pelo qual foi co~edida á Ulen & Companv,

autorização para funccionar na Republica e cassa a respe-

pectiva carta

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Ulen &
Company, com séde em Wilmington, Delaware, Estados Unidos
da America, devidamente representada, e tendo em vista a
resolução tomada pela sua directoria, em sessão de 4 de março
de 1925, no sentido de encerrar as suas operacões no Brasil,
resolve revogar o decreto n. 16.219, de 28 de novembro de
1923, pelo qual foi concedida á mencionada sociedade autorização para funccionar na Republica e cassar a respectiva
carta.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1925, 104• da Independencia e 37• da Republica.
·
ARTHUR DA SILVA BEI\NARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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