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N. 17.180-FAZENDA-Decreto de 2 de janeiro de
1926- Declara em vigor, nos termos da resolução legislativa n. 4.974, de 1 de dezembro
findo, a lei n. 4.911, de 12 de janeiro do anno
passado, que fixou a despesa geral da Hepublica para o exercicio de 1925 - Reproduz-se
este decreto de 1926, por ter sahido com o
numero trocado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DeN. 17.616 B- RELAÇÕES EXTERIORES creto de 2 de janeiro de 1927- Extingue, por
parte do Brasil, a Commissão Mixta, decorrente do Tratado de 22 de julho de 1918. . . .

2

N. 17.617- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927 - Autoriza o Banco do Brasil a comprar
e a vender cambiaes sobre o exterior, por conta
do Thesouro N acionai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

N. 17.618- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927- Dá regulamento para a execução da
lei n. 5.108, de 18 de dezembro de 1926, creando
a Caixa de Estabilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

N. 17.619- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927- Concede autorização á ''Nord Deutsche
Versicherungs Gesellschaft" para operar em seguros e reseguros terrestres e maritimos em
todo o territorio naeionaJ, c approva seus estatutos mn vigor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.620- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927- Approva os novos estatutos da ''Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft" .. . . . . .

11

N. 17.621- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927 - Autoriza o "British Bank of South
America Limited", sociedade anonyma, com
séde em Londres, a abrir uma agencia nesta
cidade do Rio de Janeiro....................

11

N. 17.622- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927 - Approva as alterações feitas nos estatutos da "Aachener & Munchener Versicherungs Gesellschaft", com séde em Aachen, Allemanha, pelas assembléas geraes realizadas em
27 de maio de 1915, 17 de abril, 31 de maio
e 27 de novembro de 1920, 30 de maio de 1921,
23 de dezembro de 1922, 3 de maio e 30 de
junho de 1923 e 30 de setembro de 1924......

12

N. 17.623-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 5 de janeiro de 1927 - Suspende
o estado de sitio no territorio do Estado de
Santa Catharina no dia 9 de janeiro corrente.

12

N. 17.624- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 7 de janeiro de 1927 --- Approva
projecto-typo de casa para pernoite do pessoal
dos trens, apresentado pela Estrada de Ferro
Sorocabana, assim como o respectivo orçamento, na importancia de 34:793$101, e autoriza ·a construcção de sete dessas casas, sendo
duas no ramal de Itararé e cinco no de Tibagy

13

N. 17.625- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 7 de janeiro de 1927 - Approva o
projecto e orçamento, na importancia de réis
96:074$, de reforma e reforço das installações
para abastecimento dagua á estação João
Ramalho, do ramal de Tibagy, da Estrada de
Ferro Sorocabana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

N. 17.626- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 7 de janeiro de 1927 - Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia, de 66:170$ (sessenta e seis contos cento
e setenta mil réis), do abastecimento de agua
ao posto telegraphico do kilometro 563 do ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana......................................

14

DO PODER EXECUTIVO

v
Pags.

N. 17.627- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·
ereto de 7 de janeiro de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia de réis
26:250$400- (vinte e seis contos duzentos e
cincoenta mil e quatrocentos réis), de reforma
e reforço do abastecimento de agua, n~ kilo·
metro 328, do ramal de Tibagy, da Estrada de
Ferro Sorocabana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

N. 17.628- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 7 de janeiro de 1927- Approva os
projectos de casas para morada do agente da
estação de Chavantes e dos mestres de linha,
nas estações de Cerqueira Cesar e Quatá, do
ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana, e bem assim os orçamentos na importancia de 32:271$916 (trinta e dous contos
duzentos e setenta e um mil novecentos e dezeseis réis), e 9:880$082 (nove contos oito
centos e oitenta mil e oitenta e dous réis)....

15

N. 17.629-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 11 de janeiro de 1927
- Approvada as alterações feitas nos estatutos
da Companhia de Lacticinios Palmyra. . . . . . . .

16

N. 17.630-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 11 de janeiro de 1927
-Torna seih effeito o decreto n. 17.142, de
16 de dezembro de 1925, que desapropriou terrenos comprehendidos na Fazenda de Santa
Maria, de propriedade de D. Queen Kcen
Rocha....................................

17

N. 17.631- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 11 de janeiro de 1927
-Concede autorização á Compagnie de Navigation Sud-Atlantique para fmlCcionar na
Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

N. 17.632-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 13 de janeiro de 1927 - Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
o credito especial de 11 :276$400, para occorrer
ao pagamento dos vencimentos a que, em 1925,
fizeram jús varios funccionarios da Directoria
de Defesa Sanitaria, Marítima e Fluvial, a
cargo do Departamento Nacional de Saude
Publica...................................
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N. 17.633- GUEH.HA- Decreto de 13 de janeiro de
1927 - Abre ao Ministerio da Guerra o credito
especial de 5:027$775 (cinco contos vinte e
sete mil setecentos e setenta e cinco réis), para
pagar o ordenado a que tem direito o bacharel
Miguel Pernambuco Filho, auditor, interino,
da 7a Circumscripção Judiciaria Militar......
N. 17.634- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Derreto de 14 ·de janeiro de 1927- Approva o
projecto o respectivo orçamento, na importancia de 28:181$200, de uma nova installação
para abastecimento d'agua ás machinas, na
estação Engneheiro Hermillo, do ramal de
Itararé, da Estrada de Ferro Sorccabana. . . .
N. 17.635- FAZENDA- Decreto de 14 de janeiro de
1927- Manda observar as instrucções complementares ao regulamento annexo ao decreto
n. 17.464, de 6 de outubro de 1926. . . . . . . . . .
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N. 17.636-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 18 de janeiro de 1927
-Concede á Companhia Brunswick do Brasil,
S. A. autorização para funccionar na Repnblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

N. 17.637- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 18 de janeiro de 1927
- Concede autorização á sociedade anonyma
Refinaria Magalhães para funccionar e approva
os respectivos estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

N. 1i.638- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMl\1ERCIO- Decreto de 18 de janeiro de 1927
-Abre, ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito e8pecial de
500:000$, para occorrer ás despesas da Directoria Geral de Estatística, com o pessoal e
material necessarios aos trabalhos finaes da
publicação dos resultados do recenseamento
dP 1920, no corrente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

N. 17.639- FAZENDA- Decreto de 18 de janeiro de
1927- Abre ao Ministerio da Fazenda, o crPdito especial de 500 :000$, para as despesas da
Caixa de Estabilização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.640- FAZENDA- Decreto de 18 de janeiro de
1927 - Abre ao Ministerio da Fazenda, o credito Psp~cial de 200:000$, para occorrcr ao pa-

24
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N.

gamento da despesa com 60 agentes fiscaes do
imposto de consumo da União, creados pelo
decreto legislativo n. 5.075, de 11 de novembro
de 1926... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.641- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 21 de janeiro de 1927- Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 117:990$470, dos melhoramentos necessarios á estação· de Bernardino de Campos,
no ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana ..........
17.642- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 21 de janeiro de 1927- Proroga os
prazos para execução de varias o~ras na Viação
Ferrea Federal do Rio Grande do Sul ....
17.643- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 21 de janeiro de 1927- Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 16:433$410, para a construcção de
um reservatorio de agua na estação de Santo
Anastacio, no ramal de Tibagy, da Estrada
de Ferro Sorocabana ...
17.644- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 21 de janeiro de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia de réis
60:019$172, para a installação de um britador
no kilometro 144, parte sul, da linha ItararéUruguay, de concessão da Companhia Est.rada
de Ferro S. Paulo-Rio Grande ......
17.645- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 21 de janeiro de 1927- Approva o
projecto do typo de rescrvatorio d'agua de
concreto armado, para o abastecimento d'agua
ás estações de Itapetininga, no ramal de Itararé, e de Assis, Bernardino de Campos e Indiana, no ramal de Tibagy, da Estrada de
Ferro Sorocabana....
17.646- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DPcreto de 21 de janeim de 1927- Approvn. o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 33 :408$422, para a construcção da
estação de Carrapichel, na linha de Joaz(_'iro,
da Companhia Ferroviaria ~ste Brasileiro
17.647- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 21 de janeiro de 1927- Abre ao
o
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Minieterio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 400:000$ para attender ás
despesas com a execução do decreto legislativo
n. 5.053, de 6 de novembro de 1926. . . . . . . .

29

N. 17.648 - Não foi publicado.
N. 17.649 -AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 25 de janeiro de 1927
-Concede autorização á Sociedade Anonyma
Puricelle Strade c Cave para funccionar na
Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

N. 17.650- Não foi publicado.
N. 17.651- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 25 de janeiro de 1927 -Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
creditos supplementares de 4.009:625$ ás verbas 5 8 e 78 e de 144:000$ e 184:000$, respectivamente, ás sub-consignações ns. 12 da verba
6 8 e 13 da verba 88 do art. 2° da lei n. 4.911,
de 12 de janeiro de 1925, revigorada, para o
exercício de 1926, pelo decreto n. 17.180, de
2 de janeiro de 1926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

N. 17.652- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 25 de janeiro de 1927 - Abre ao
Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 20:000$ para pagamento de
ajuda de custo devida a congressistas e relativa
á ultima legislatura........................

32

N. 17.653- FAZENDA- Decreto de 26 de janeiro
de 1927- Approva, com modificações, os novos estatutos da Sociedade Anonyma A Economizadora Paulista, Caixa Internacional de
Pensões Vitalícias, com séde em S. Paulo, adoptados pela assembléa getal extraordinaria de
19 de agosto de 1926.. ...... ..... .. .. ... ..

32

N. 17.654- FAZENDA- Decreto de 26 de janeiro
de 1927- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de ·13 :115$642, para pagar a
D. Irc!le ~!1-r~oso Torres, em virtude de sentença JUdiCtana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

N. 17.655- FAZENDA- Decreto de 26 de janeiro
de 1927- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 127:564$516, para pagamc>nto de aluguel de armazens occupados pela
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Alfandega de Porto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

N. 17.656-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 26 de janeiro de 1927- Suspende
o estado de sitio no Estado de Santa Catlmrina.......................................

37

N. 17.657- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 28 de janeiro de 1927- Approva os
projectos c respectivos orçamentos, na importancia de 73:915$755, da construcção de um
novo armazem e desvio de accesso na estação
de Indiana, do ramal de Tibagy, da Estrada
de Ferro Sorocabana.............. .. . . . . .. .

37

N. 17.658-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 31 de janeiro de 1927 - Proroga, nos Estados do Rio Grande do Sul,
Matto-Grosso e Goyaz, o estado de sitio de
que trata o decreto n. 17.616, de 31 de dezembro de 1926, até o dia 28 de fcverC'iro
proximo..................................

38

N. 17.659- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 31 de janeiro de 1927 -Abre, ao
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o
credito especial de sessenta contos de réis
(60:000$000), destinado a auxiliar o Congresso
Medico, realizado em Porto Alegre, em 1926. .

38

N. 17.660- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 1 de fevereiro de 1927
- Proroga os prazos de que trata o art. 21,
do regulamento approvado pelo decreto numero 17.496, de 30 de outubro de 1926......

39

N. 17.661-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 1 de fevereiro de 1927
-Concede á Golgate & Company of Brazil,
Limitcd autorização para funccionar na Rcpublica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.662- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 1 de fevereiro de 1927 - Faz publica a
adhesão do Reino do Hedjaz c do Sultanado
de Nedjed e das suas dependencias á Convenção c aos accôrdos da União Postal Universal, assignados em Stockho1mo, a 28 de
Agosto de 1924............................
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N. 17.66:3- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 1 de fevereiro de 1927 - Publica a adhesão
da Togolandia (mandato francez) á Convenção
Internacional Radiotelegraphica, de 1912.....
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N. 17.664- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 1 de fevereiro de 1927 - Faz publica a
adhesão da Rhodesia do Sul ao Accôrdo sobre
cartas e caixas com valor declarado, assignado
em Stockhohno, em 28 de Agosto de 1924. . . .
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N. 17.665- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 1 de fevereiro de 1927- Abre
o credito especial de 1.884:102$062, para despesa excedentes da subvenção concedida a
institutos federacs de ensino. . . . . . . . . . . . . . . .

44

N. 17.666- FAZENDA- Decreto de 2 de fevereiro
de 1927- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial ele cinco mil c quinhentos
contos de réis (5.500:000$000), para proseguimento dos trabalhos de organização c lançanlento do imposto sobre a rPnda. . . . . . . . . . . .

45

N. 17.667- FAZENDA- Decreto de 2 ele fevereiro
de 1927- AbrJ, ao Ministerio da Fazenda, o
o credito especial de 45:982$197, para pagamento de percentagens devidas ao collector
federal de SourP, Estado do Ceará, José Ferreira Pontes........
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N. 17.668- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 4 de fevereiro de 1927- Abre, ao
l\1inisterio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 136:962$902, para pagar á
tirma Haupt & Companhia a differença de
cambio a que foi feito o pagamento do material ferroviario fornecido á Estrada de Ferro
Central do Brasil, no anno de 1922 ..
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N. 17.669-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 4 de fevereiro de 1927- Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 131:622$835, para a installação de
uma officina de britamento de pedra na estação de Roça Nova, da linha Paranaguá-Curi1yba, da Estrada de Ferro do Paraná
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dito especial de 2:040$, para attcnder ao pagainento de vencimentos c diarias a ·que fez
jús o cx-conductor technico da Estrada de
Ferro de Joazeiro a Therezina, Pedro Alkimin
e Silva, no anno de 1913....... . . . . . . . . . . . .
N. 17.671- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 4 de fevereiro de 1927 - Approva os
projectos e respectivos orçamentos, na importancia total de 164:747$610, da reforma c ampliação das installações da estação de Ourinhos, no ramal de Tibagy, da Estrada de
Ferro Sorocabana....................... .. .
N. 17.672- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 7 de fevereiro de 1927 - Suspende o estado de sitio no territorio do Estado do Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.673- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 8 de fevereiro de 1927
- Approva, com modificações, a nova reforma
dos estatutos da Cooperativa Militar do Brasil
N. 17.674- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 8 de fevereiro de 1927
-Concede á C. C. Wakcfield & Company,
Limited, autorização para funccionar na RPpublica....................................
N. 17.675- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 8 de fevereiro de 1927 - Suspende o estado de sitio no territorio do Estado
de Matto-Grosso, no dia 10 de fevereiro corrente, para eleição de um deputado estadual . .
N. 17.676- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 8 de fevereiro de 1927- Suspende o estado de sitio no territorio do Estado
de Goyaz, no dia 10 de fevereiro corrente, para
a eleição de um senador estadual.. . . . . . . . . . .
N. 17.677- FAZENDA E AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1MERCIO- DecrC'to de 9 d~
fevereiro de 1927- Approva os novos <'Shttutos da Companhia Segurança Industrial, com
séde nesta Capital, adaptados pela assembléa
geral extraordinaria reaJizada em 4 de novembro de 1926 ....................... ( . . . .
N. 17.678- FAZENDA- Decreto de 9 de fevereiro
de 1927- Approva as alterações feitas nos
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estatutos do "Banco Allemão Transatlantico"
(Doutsche Ueberseeische Bank), com séde em
Berlim (Allemanha)........................
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do Tribunal de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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em Nova York, Estados Unidos da America
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mento a D. Marianna de Castilhos Barata c
~ s~u~ ~lhos menores, em virtude de sentença
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de janeiro de 1920...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.683- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
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exercício de 1926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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o credito especial de 504:474$122, para paga-
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mento de accrescimos de venchnentos a desembargadores da Côrte de Appellação, no
periodo de 20 de janeiro de 1924 a 31 de dezembro de 1926... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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jectos e respectivos orçamentos na importancia
total de 379:188$428, para a construcção de
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Santo Anastacio, no rnnml federal <k Tibagy,
da Estrada de Feno Soro cabana. . . . . . . . . . . . .
17.823- YIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 3 de junho de 1927- Approva os
projcctos e orçamento~, na importancia total
de 196:S51S!;-150, para a execução de mclhoranwntos no pateo da Estação de Presidente
Pruclcnte, no ramal federal de Tihagy, da Es1rada de Ferro Sorocabana. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.82·1- VIAÇÃO E OBHAR PUBLICAS- Deereto de 3 de junho de 1927 - Approva os
projectos e orçamentos, na import:11H'Ía total
de 142:300~473, para a, construcção de um
grupo de 10 casas pnra empregados c de um
edifieio pant cscriptorio e offieinn~, <'lll A~Pis,
no ramal federal d(' Tibagy, da Ef'trada de
Ferro Horocabana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.825- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 3 de junho de 1927 - Approvfi o projeeto c o orçamento, na importancifi total de
70:377$463, para a execução de melhoramentos
na estação de Santa Adelaidc, no ramal federal
de Itararé, da Estrada de Ferro Soroeabana. .
17.826-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto <le 3 de junho de l 927 - Approva o projecto c orçamento, na importancia total de
59:599$617, para a construcção de cinco casas
destinadas ao pessoal da Estrada de Ferro
Soroeabana, dcstaeado em Itfipetininga, no
ramal federal de Itararé...... . . . . . . . . . . . . . .
17.827- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto c c 3 de junho de 1927- Approva o pro.ieeto o orçamento, llfi importaneia total de
41:188$200, pant a eonRtrueção de <'ineo <msm'1,
destinadas ao pesRoal cht Esü·a<b de Ferro
Sorocabana, destaca,do em Bernardino de
Campos, no ramal federal de Tibagy. . . . . . . .
17.828- AGHJCULTURA, INDUSTRIA E COMlVIERCIO- Decreto de 7 de junho de 1927
- Concede a The Cascalho Syndieatc, Limitcd, autorização para continuar a funccionar
na Hepublica c torna sem cffeito o decreto
n. 16.931, de 4 de junho de 1925.. . . . . . . . . •
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N. 17.829 - FAZENDA - Decreto de 8 de junho de
1927 - Proroga por dez annos, a partir de 1
de fevereiro de 1927, a autorização concedida
ao "Banco Hollandez da Amcrica do Sul",
com sédc em Amstcrdam (Hollamla), para
funccionar no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

327

N. 17.830 - GUERRA - Decreto de 9 de junho de
1927- Abre, ao Ministerio da Guerra, o credito especial de 38.171:655$066, papel, e réis
60:000$, ouro, para pagamento de differença
de vencimentos, diasrias e ajudas da cu!3to aos
officiaes c praças do Exercito . . . . . . . . . . . . . . .

329

N. 17.831- RELAÇÕES EXTERIOREH - Decreto
de 9 de junho de 1927 - Publica a adhesão da
Venezuela á Convenção relativa á m·eação do
Instituto Internacional de Agricultura <'lll
l{oma..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329

N. 17.832- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- Decreto de 10 de junho de 1927- Conecdc permissão para a Sociedade Anonyma "Emprcza
de Viação Aerea Rio Grandense" estabelecer
trafego aerco em pontos do territorio nacional

330

N. 17.833- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 10 de junho de 1927- Approva o
projecto e orçamentos, na importancia de
17:519$074, para augmento do armazem de
mercadorias, da estação Teixeira Soares, na
linha Federal Itararé-Uruguay, da Companhia
Estrada de Ferro São Paulo-Hio Grande....

3:31

N. 17.834-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 10 de junho de 1927- Approva os
projectos e orçamentos, na importaneia total
de 418:554$170, para installação de dous hritadores nos kilometros 372 e 580, do ramal federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana....................................
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N. 17.835 -Ainda não foi publicado.
N. 17.836- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de junho de 1927- Approva o
projecto e respectivo orçaryento, na importancia de 3.206:349$200, d:ls obras de conclusão da 1a secção do cães do porto de V!ctoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. li.837- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 17 de junho de 1927 - Proroga, por
um anno, o prazo para serem reencetados os
serviços de trafego na Estrada de Ferro do
Tocantins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

N. 17.838- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 17 de junho de 1927- Abre, ao Ministerio da Viação e obras Publicas, o credito
ef'pecial de 5:000$ (cinco contos de réis) para
pagamento de indemnização ao praticante da
Direetoria Geral dos Correios, .João Adolpho
Bareellos li'ilho......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

N. 17.839- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES,
GUERRA, MARINHA E AGRICULTURA,
INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de
21 de junho de 1927- Considera como de
férias escolares o periodo ele 24 a 30 de junho
corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334

N. li.840- FAZENDA- Decreto de 22 de junho de
192i- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito e::;pecial de 52:100$563 para pagamento ao
Banco de Credito Geral, em virtude de
~cntença judieiaria..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

334

N. 17.841- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de junho de 192i- Approva o
projecto e o orçamento, na importancia de
28:413$351, para as obras de abasteciinento
d'agua no kilometro 58.809, da linha de São
Francisco, da Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Hio Grande......................

335

N. 1i.842- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de junho de 192i- Approva os
projectos e orçamentos, na importaneia total
de 50:485$326, para a construcção de seis
casas para moradia do pessoal da via permanente no ramal federal de Tibagy, da Estrada
de Ferro Sorocabana.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

335

N. 17.8-13- \'IAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de junho de 1927- Approva os
projeetos e orçamentos, na importancia total
de 52:335$535, para tt eonstrueção de 32 installaçõcs sanitaria:s de~tinadas a easaH de empregados e postos telPgraphicos na Ef'trada de
F('rro Sorocahana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.844- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 27 de junho de 1927 - Abre,
ao Ministerio da .Justiça e Nego cios Interiores, o
credito especial de 2:427$500, para attender ao
pagamento, dw·ante o corrente anno, da differença de vencimentos que compete ao revisor da Bibliotheca N acionai. . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.845- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 27 de junho de 1927- Abre, ao
Ministerio da Justiça c Negocias Interiores, o
credito especial de 676:572$401, para pagamento, em 1927, de vencimentos c augmento
de vencimentos ao prssoal da Assistcneia a
Psycopathas. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.846-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 28 de junho de 1927
-Concede á Brazil.ian Babassú Corporation
autorização para funccionar na Rcpublica....
N. 17.847- AGRICULTURA, INDUSTRIA B COMMERCIO- Decreto de 28 de junho de 1927
- Revoga o decrc t.o que concedeu autorização
á "Ingcrsoll-Rand Company" para funccionar
na Rcpublica c cassa a respectiva carta. . . . . .
N. 17.848-AGRICULTUH.A, INDUSTHIA E COMMERCIO- Decreto de 28 de julho de 1927
- Approva a nova alteração frita nos estatutos da Companhia Armour do Brasil. . . . . .
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N. 17.849- Não foi publicado.
N. 17.850- FAZENDA- Decreto de 20 de junho de
1927- Approva as alterações dos estatutos
da Companhia de Seguros "Argos Fluminense",
adaptados pda assrmbléa gPral cxtraordinaria
r<'alizada <'lll 20 de maio dü 1927. . . . . . . . . . .
N. 17.851- FAZENDA- D<'crdo de 20 d<' junho de
1927- Abre, pt'lo 1\llinisterio da Fazenda, o
credito especial de 4:986$553, para pagar ao
operar~o ~.an?cl Galvez, em virtude de sentença JUthcmna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 18.852- FAZENDA- Decreto do 29 de junho de
1927- Autoriza o recebimento, sem multa, das
declarações de imposto sobre a renda.. . . . . . .
N. 17.853- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 1 de julho de 1927- Approva o or-
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çam('J\t.o para o lastra.mcnto con1 pedra. britada, no corrente mmo, de 20 kilonwtros da
linha Itararé-Uruguay, da Companhia Estrada
de Ferro São Paulo-Rio Grande, com o custo
kilomet.rico de 19:320$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

343

N. 17.85<l- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto dC' 1 de julho de 1927- Approvn. o project.o c orçamento_, para lastramento, no corrente ::umo, de 10 kilometros de linha na Estrada de Ferro Paranú, arrendada h Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio GrandC',
orçado o ensto kilonwtrieo em 22:590$000. . . .

344

N. 17.855- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 4 de julho de 1927- Abre, ao
lVIinisterio dn. Justiça c Negocias Interiores,
creditas supplementares, para integrar os totars de differentcs verbas, do art. 2° da lei
n. 5.156, ·de 12 de jmwiro do corrente am1o. .

344

N. 17.856- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM1\iERCIO- Decreto de .5 de julho de 1927
- Concede autorização á Société Sucriere de
Hio Branco" para continuar a fnnecionar na
Hqmhliea... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345

N. 17.857- FAZENDA- Decreto de 20 de julho <le
1927- Abre, pdo l\1inisterio da Fazenda, o
credito cRpeeial de 6:640$117, para pagar a
D. Honorinn. Benjamin de~ lVIPllo f'lll Yirt.ude
de :"entenç:1 judiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345

N. 17.858- FA7.ENDA- Decreto de 20 de julho tle
1927 - Abre, p:'lo Ministerio da Fazenda, o
credito especial do 28:119$748, para pagar [1,
D. ülympia Passos ::t differença de montepio n.
q_ue. t<'m direito, em virtude de sentença judietn.nn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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17.859- GUERRA, MARINHA, .JUSTIÇA E N.EGOCIOS INTERIORES, FAZENDA, RELAÇÕES EXTERIORES, VIAÇÃO E OBRAS
PUBLICAS E AGRICULTURA, INDUSTRIA E CO!vll\1ERCIO- Decreto de 21 de
jnlho de 1927- APiu·ova o Regulamento pm·a
as Hequisições l\Iilitares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 17.8GO- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deerdo de 22 de julho de 1927- Approvn o pro-
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jecto e o orçamento, na importancia total de
50:278$941, para a construcção de um cdificio
e accessorios, destinados á agencia do posto
telegraphico do kilometro 523.340, no ramal
federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
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N. 17.861-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 26 de julho de 1927
-Revoga os decretos pelos quaes foi concedida á "Stolle Emerson & Compariy", actualmente "Grace & Company", autorização para
funccionar na Rcpuhlien. c cassa as respectivas
eartas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.862- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 26 de julho de 1927
- Concede á International Harvester Export
Company autorização para continuar a funccionar na Republica ............. ·. . . . . . . . . . .

367

N. 17.863-RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 26 de julho de 1927- Publica a adhesão
do Governo do Sudão ao Accôrdo Internacional assignado em Roma, em 9 de dezembro de
1907, para a crcação em Paris de uma Repartição Internacional de Hygicnc Publica. . . . . .

3()7

N. 17.864- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 26 de julho de 1927- Publica a adhesão
do Congo Belga no Acc ôrdo Internacional assignado ern Rom:t, <'tn 9 de dezembro de 1907,
para a Cl"eação, em Paris, de uma ltcpartiç:1o
Internacional de Hygienc Publica. . . . . . . . . . . .
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N. 17.865- FAZENDA- Decreto de 27 de julho de
1927- Cassa a autorização concedida pelo
decreto n. 14.096, de 1O de março de 1920, á
Sociedade Anonyma de Seguro~ "Urania",
com séde nesta Capital..... . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.866- FAZENDA- Decreto de 27 de julho de
1927 - Cassa a autorização concedida pelo
decreto n. 9.886, de 6 de novembro de 1912, ú.
Companhia de Seguros "A lVIundial", com
sédc nesta CapitnJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.867- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Drcreto de 29 de julho de 1927- Abre, ao Ministcrio da Viação e Obras Publicas, o crC'dito
ef;pccial de 435:488$, p!tra att<'ndcr [ts drspr-

3GD

3G9

XXXVIII

INDIOE DOS ACTOS

Pags.

zas decorrentes da reforma dos serviços a cargo
da lnspectoria Geral de Illuminação da Capital Federal ............................. .

370

N. 17.868- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 29 de julho de 1927 - Proroga por um
a.nno o prazo para conclusão das obras de prolongamento do Cáes do Porto desta Capital,
contractadas com a Companhia Nacional de
Construcções Civis c HydrauJicas c a Société
dr Construction du Port de Bahia ......... .

370

N. 17.869- AGRICULTURA, INDUSTIUA E COMMERCIO- Decreto de 2 de agosto de 1927
- Concede á Companhia Fabril Assucarina
autorização para funccionar e approva os rPsprctivos estatutos ......................... .

371

N. 17.870- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 2 de agosto de 1927- Pron1ulga a Convenção de Arbitragem Geral Obrigatoria, entre
o Brasil e o Perú, assignada no Rio de Janriro
a 11 de julho de 1918 ..................... .

371

N. 17.871- FAZENDA- Decreto de 3 de agosto de
1927 - Concede autorização á "Reliance Marine Insurance Company, Limited", com séde
em Liverpool, Inglaterra, para funccionar na
Republica, em seguros e reseguros terrestres
e tnaritimos e approva seus estatutos ....... .

375

N. 17.872- FAZENDA- Decreto de 3 de agosto de
1927- Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 10:022$314 para pagar,ao
desembargador Dr. João Rodrigues do Làgo
• 4 d
. d'lCláfla
• . ......... "f\
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e de sent ença Jll

376

N. 17.873- FAZENDA- Decreto de 3 de agosto de
1927 -Abre, ao Ministerio da. Fazenda, o credito especial de 220:000$, para a conclusão
do monumento aos h0r6rs da Laguna e Dourados .................................... .

377

N. 17.874- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 5 de agosto de 1927- Approva o projc'do e orçamento, na importancia de ...... .
41:273$779, para ampliação dos desvios da estação dC' João Eugenio, da Estrada de Ferro
Paraná, arrendada á Companhia Estrada de
FNro Hão Paulo-Rio Grande ............... .
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N. 17.874 A-JUSTIÇA, GUERRA, MARINHA E
AGRICULTURA, INDUSTRIA -E COMMERCIO- Decreto de 9 de agosto de 1927
- Declara feriado nas escolas superiores officiaes e equiparadas o dia 11 de agosto do corrente anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.875- FAZENDA- Decreto de 10 de agosto de
1927- Abre, peJo Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 30:288$117, para pagamento
a José Melciades Augusto Freire, collector das
rendas fe~er~e~ ~m Santarém, em virtude de
sentença JUdiCtana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.876- FAZENDA- Decreto de 10 de P6osto de
1927- Approva com modificações os novos
estatutos da sociedade anonyma "Previdencia
- Caixa Paulista de Pensões" com séde em
São Paulo, adoptados pela assembléa geral
extraordinaria realizada em 22 de outubro de
1926......................................
N. 17.877- FAZENDA- Decreto de 10 de agosto de
1927- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 62:616$12-4:, para pagar a
Manoel Joaquim Rodrigues e Ranulpho Vianna,
em virtude de sentença judiciaria........... .
N. 17.878-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 10 de agosto de 1927- Approva os proprojectos e orçamentos, na importancia total
de 120:477$497, para execução de melhoramentos no pateo da estação de Avaré, no ramal
federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana....................................
N. 17.879- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 15 de agosto de 1927- Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocios I~teriores,
o credito especial de 11:843$310, para at.tender ao pagamento de vencimentos a cinco serventes da Secretaria da Camara dos Deputados
no pcriodo de 24: de junho a 31 de dPzPmbro de~
1927 ...................................... ~:
N. 17.880- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 16 de agosto de 1927
- Approva novas alterações feitas nos estatutos da Companhia Antarctica Paulista. . . .
N. 17.881- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, RELAÇÕES EXTERIORES-
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Decreto de 16 de agost.o de 1927- Estabelece
a Secretaria lnteramericana do Rio de Janeiro,
para o registro ou deposito das marcas de fabrica, conuncrcio ou agricultura, de que irata
a Convenção de Santiago do Chile de 1923. . . .
N. 17.882- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 16 de agosto de 1927- Publica a adhesão
do Sião á Convenção de 7 de junho de 1905,
relativa á creação e á manutenção do Instituto
Internacional de Agricultura em Roma.. . . . . .
N. 17.883- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 16 de agosto de 1927- Publica a adhesão
da China aos accôrdos internacionaes relativos
a repressão do tráfico das Brancas: concluidos
em Paris em 1904.........................

N. 17.884-RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 17 de agosto de 1927- Abre ao l\1inisterio
das Relações Exteriores o credito especial de
dollars 18.122,74 ou 33:164$461, ouro, para
pagamento á Secretaria Sanitaria Internacional
Americana, de \V ashington . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.885-FAZENDA-Decreto de 17 de agosto de
1927- Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o
credito expecial de 86:699$374, para pagar ao
Dr. Gastão Meirelles França percentagens como
collector federal do Salto do Itú, em 8. Paulo,
em virtude de sentença judiciaria. . . . . . . . . . .
N. 17.886- FAZENDA- Decreto de 17 de agosto de
1927- Revoga o decreto n. 17.383, de 19 de
julho de 1926, que elevou a taxa para percepção de direitos de importação de producto
enumerado n. art. 437 da tarifa das Alfandegas
N. 17.887- MARINHA- Decreto de 18 de agosto de
1927- Abre, pelo Mini.sterio da Marinha, o
credito especial de 8:400$, para attcnder ao
pagamento da differenta de vencimentos, relativa ao anno de 1924, a que têm direito os
almirantes reformados, ministros do Supremo
Tribunal Militar.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.888- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 22 de agosto de 1927 - Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o
credito especial de 436:027$248, para attender,
no eorrente anno, ao pagamento do augmento
de vrJwime··t'tos concedido aos o:ffieiae~, sar-
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gentos e musicos de classe do Corpo de Bombeiros do Districto Federal. . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.889 - FAZENDA - Decreto de 24 de agosto de
1927 - Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 200:000$, destinado a auxiliar
a construcção do monumento a Christo, que
vae ser erigido no Corcovado . . . . . . . . . . . . . . .

388
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N. 17.890 - GUERRA - Decreto de 25 de agosto de
1927- Approva o regulamento para os exercícios, o emprego c o tiro ch artilharia 3a parte (regulamento de tiro de artilharia) .

390

N. 17.891- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 26 de agosto de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia total de
35 :450$294, para a construcção de uma caixa
d'agua na estação de Mafra, no kilometro
211,735 da linha de São Francisco, de concessão
federal á Companhia Estrada de Ferro São
Paulo-Rio Grande... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.892- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 26 de agosto de 1927 - Approva o
projecto e o orçamento, nas importancias de
.B 349-1-6 e 12:182$657, para a construcção de
um triangulo de reversão na estação de Lage
do Canhoto, na Estrada de Ferro Central de
Alagôas, arrendada á "The Grcat vVestern of
Brazil Railway Company, Limited"......... .
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N. 17.893- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De-.
ereto de 26 de agosto de 1927- Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito
especial de cincoenta e tres contos quinhentos
e vinte mil réis (53:520$000), para attender
ao pagamen1 o de differença de vencimento
aos estafetas de 1a. e 2a classes da Repartição
Geral dos Telegraphos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392

N. 17.894- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 26 de agosto de 1927- Proroga até
31 de dezembro de 1931 o prazo do contracto
para o serviço de navegação a vapor do baixo
S. Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392

N. 17.895-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Derreto de 29 de agosto de 1927- Abre
ao Ministerio da Justiça ~ .Negocios Interiores
o credito especial ele 127:599$836, para atten-
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der ao pagamento de vencimentos ao pessoal
dos Institutos Oswaldo Cruz e Vaccinogenico,
nos mezes de novembro e dezembro de 1926..
17.896-RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 30 de agosto de 1927 - Publica a adhesão
da Transjordania á Convenção Postal universal
assignada em Stockolmo a 28 de agosto de
1924......................................
17.897-FAZENDA-Decreto de 31 de agosto de
de 1927- Abre, pelo Ministerio da Fazenda,
o credito especial de 22:615$, para pagamento
a Eduardo Christovam de Souza, agente do
~or_r~io. de Cantagallo, em virtude de sentença
Jndwmna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.898- FAZENDA- Decreto de 31 de agosto de
de 1927- Crêa mais um logar de auxiliar de
thesoureiro, na Caixa Economica do Rio de
Janeiro......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.899- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 2 de setembro de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia de réis
213:994$660, para a construcção de um deposito de locomotivas na estação de Piratiny,
na linha Cacequy-Rio Grande, na Rêde de
Viação Ferrea do Rio Grande do Sul. . . . . . . .
17.900- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 2 de setembro de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia total de
375:073$132, para uma installação hydraulica
na estação de Santa Maria, da Rêde de Viação
Ferrea do Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . .
17.90!"- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 2 de setembro de 1927 - Approva o
projecto e orçamento, na importancia de réis
76:199$620, para a execução de melhoramentos
nas officinas situadas no kilometro 3-516-Sul,
da linha Itararé-Uruguay, de concessão federal á Companhia Estrada de Ferro S. PauloRio Grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.902- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 5 de setembro de 1927- Abre,
ao MiniRterio da Justiça e Negocias Interiores,
o credito especial de 16:800$, para, com a importancia votada na lei de orçamento da desper.a de 1927, attender ao pagamento dos ven-
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No

cimentos dos guardas sanitarios, desta Capital,
da Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e
Fluvial, a cargo do Departamento Nacional
de Saude Publica ...................... o. . .
17.903- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 9 de setembro de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia de réis
62:124$232, para a construcção de uma ponte
sobre o rio Paes Leme, no kilometro 3 +850,
da Estrada de Ferro D. Thereza Christina,
arrendada á Companhia Brasileira Carbonifera de Ararangná. oooooooooooooooooooo. ooo
17.904- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 9 de setembro de 1927 - Abre, ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de mil e quinhentos e setenta e
oito libras esterlinas (! 1.578-0-0), para pagamento á firma Norton Megaw & Companyo o
17.905- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 9 de setembro de 1927- Approva o
projecto e o orçamento, nas importancias de
36:051$213 e f: 802-11-0, para a construcção
de um triangulo de reversão na estação de Coqueiral, da Estrada de Ferro de Pernambuco,
arrendada á "The Great W estern of Brazil
Railway Company, Limited" ... ooooooooooooo
17.905 A - AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMERCIO- Decreto de 13 de setembro
de 1927- Concede á Sociedade Industrial Ci- o
mento Monte Libano, Limitada, nova prorogação do prazo estipulado na clausula 88 do
contracto celebrado a 18 de agosto de 1925
entre o Governo Federal e a referida sociedade
17.906-FAZENDA- Decreto de 14 de setembro
de 1927 - Crêa, em Londres, a filial da Caixa
de Estabilização annexa á Delegacia do Thesouro Nacional na mesma cidade oooooooooooo
17.907- FAZENDA- Decreto de 14 de setembro
de 1927- Approva com modificações os novos estatutos da sociedade anonyma "Previdencia do Sul", com séde em Porto Alegre,
ado:ptados pela assembléa geral extraordinarin,
realizada em 14 de junho de 1927 o...... oooo
17.908- FAZENDA- Decreto de 14 de setembro
de 1927 --Abre, ao MiniRtcrio da Fazenda, o

397

~97

398

399

399

400

400

XLIV

INDICI~

DOS ACTOS

Pags.

credito cRpecial de 896:981$350, para pagatnento ao pessoal da Imprensa Nacional c
"Diario Offi.cial", a que se refere a lei n. 3.990,
de 2 de janeiro de 1920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

402

N. 17.909- GUERRA- Decreto de 14 de setembro de
1927- Abre, ao Ministcrio da Guerra, o credito especial de 29:610$453 (ouro), equivalente
a$ 16.171,73, para pagamento ao Comptoir Tcchnique Brésilien, pelo fornecimento á Fabrica
de Cartuchos c Artefactos de Guerra........

402

N. 17.910 -

Não foi publicado.

N. 17.911- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de setembro de 1927- Abre, ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 20:446$950, para pagamento
a Benedie~o ~~t~nio Pereira, em virtnde de
S<'ntença JUdtcmna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

403

N. 17.912- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de setembro de 1927- Abre, ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 85:503$522, para pagamento
de contas de transporte e outras despezas relativas á construcção do prolongamento do ramal
de Paranapanema c da linha do Rio do Peixe,
no anno de 1922...........................

403

N. 17.913-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 19 de setembro de 1927- Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores
os creditas especiaes de 1.522:566$171, para
pagamento de despezas feitas, em 1925, por
conta das verbas ns. 13, 15, 17, 20, 21 e 27 do
respectivo orçamento da despeza, e de 262$500
e 529$331, para pagamento de gratificações
addicionaes a funccionarios da Secretaria da
Camara dos Deputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

404

N. 17.914-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 20 de setembro de
1927- Abre, ao Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio, o credito especial de
eento e oitenta e um conto duzentos e noventa
mil oitocentos e sete réis (181 :290$807), para
reforçar as verbas 4a, 14a e 16a Jardim Botanico, Industria Pastoril e Ensino Agronomico,
respectivamente, do exercício de 1925........
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N. 17.915-AGRICULTURA, INDUSTIUA E COMMERCIO- 20 de setembro de 1927- Concede a Paul J. Christoph Co. autorização para
continuar a funccionar na Republica. . . . . . . .

407

N. 17.916-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 20 de setembro de
1927- Abre, ao l\1inisterio da Agricultura,
Industria e Commercio, o credito especial de
quatro contos e duzentos mil réis (4:200$000),
ouro, para pagamento de premio ao ex-alumno
da Escola de Minas de Ouro Preto, Israel Pinheiro da Silva..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407

N. 17.917- FAZENDA- Decreto de 21 de setembro
de 1927- Abre, pelo Ministerio da Fazenda,
o credito especial de réis 85:742$197, para papagmento a Pompeu Ferreira da Silva, em
virtude de sentença judiciaria. . . . . . . . . . . . . .

408

N. 17.918- FAZENDA- Decreto de 21 de setembro
de 1927- Abre, pelo Ministerio da Fazenda,
o credito especial de 70:455$801, para pagaInento á D. Yolanda Avila J.\;Iaggessi, em virtude de sentença judiciaria.................

408

N. 17.919- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de setembro de 1927- Approva o
projecto e o orçamento na imporLancia total de
3.326:847$312, para construcção de Reis armazens no cáes do porto de Nicthcroy. . . . . . . . . .

409

N. 17.920- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de setembro de 1927- Abre, ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de setecentos c vinte e trcs mil
duzentos e noventa e dous réis (723$292), parn.
pagamento de diarias a que fez jús, no anno de
1915, o praticante de 1a classe da Administração dos Correios de Minas Gcracs Jayme J uvcncio de Noronha.........................

409

N. 17.921- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de setembro de 1927- Abre, ao
Ministerio da Viação c Obras Publicas, o credito
espccjal de dezesete contos novecentos c noventa c quatro mil oitocentos c quarenta e
cinco réis (17:994$845), para pagamento a
Aprigio Duarte & Comp. e Luiz Pires & Comp.
de diffcrenças retidas nas medições de trabalhos
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executa dos na construcção da Estrada de
Ferro de Petrolina a Therezina no anno de 1921
N. 17.922-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 23 de ~etembro de 1927- Proroga o
ptazo para a apresentação do projecto definitivo do porto do Forno, no Estado do Hio de
Janeiro........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.923- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de setembro de 1927- Approva o
projecto e o orçamento, na importancia de réis
22:940$827, para o augmento dos desvios que
servem á explanada da estação do kilomctro
315+829, ~eeção sul, da linhaltararé-Urup;uay a
cargo da Companhia Estrada de Ferro São
Paulo-Rio Grande.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N 17.924- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de setembro de 1927- Approva o
projecto e o orçamento na importancia de réis
16:783$620, para a construcção de um desvio
de duas chaves, no kilometro 330+735,20, do
ramal de Santo Eduardo, estação de Santa Barbara, da Estrada de Ferro de Carangola, a
cargo da "The Leopoldina Railway Com pany,
Limited". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.925- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIORES
-Decreto de 23 de setembro de 1927- Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
creditos especiaes, na importancia de réis
118:712$428, para occorrer ao pagamento de
def'pezas feitas por conta de diversas vNbas
do orçamento da. despeza, vigente no excreicio
de 1925....................................
N. 17.926- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 26 de setembro de 1927- Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
os creditos especiaes de 432:638$329, 20:000$,
8 :000$ c 30:000$, para pagamento c diarias
aos officiaes e aspirantes, de ajudas de custo
aos sargentos em diligencias e um reforço addicional aos sargentos da Policia Militar do Districto Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.927- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 26 de setembro de 1927- Abre,
ao Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores,
o credito especial de 63:557$573, para pagamento dos vencimentos aos Rub-inspectorcs sa-
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nitarios do Departamento Nacional de Saude
Publica, nomeados em virtude de sentença judiciaria, com excepção dos Drs. Flavio Pinheiro
da Silva Porto, Gustavo de Sá Lessa e Abelardo
Marinho de Albuquerque. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.928- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 27 de setembro de 1927- Adhesão da Esthonia á Convenção de Berna, revista, para a
. protecção das obras litterarias e artísticas. . . .
N. 17.929- FAZENDÀ- Decreto de 28 de setembro
de 1927- Abre, pelo Ministerio da Fazenda,
o credito especial de 220:342$140, para pagamento ao engenheiro Maximo LinhareR, em
virtude de sentença judiciaria..... . . . . . . . . . .
N. 17.930- FAZENDA- Decreto de 28 de setembro
de 1927- Abre, pelo Ministerio da Fazenda,
o credito especial de 48:634$689, para pagamento, em virtude de sentença judiciaria, ao
major reformado do Exercito José de Magalhães Fontoura....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.931- MARINHA- Decreto de 29 de setembro
de 1927- Modifica o uniforme azul de uso
interno dos offi.ciaes da Armada e estabelece
es~e uniforme para os sub-offi.eiaes. . . . . . . . . .
N. 17.932-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 3 de outubro de 1927- Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
o credito especial de 15:392$566, para pagamento, até 31 de dezembro de 1926, de accrescimo de vencimentos a desembargadores da
Côrte de Appellação. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . .
N. 17.933- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 3 de outubro de 1927- Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
o credito especial de 1:543$333, para pagamento ao Dr. J_Juiz Estevão de Oliveira, juiz
federal na secção do Pará, de gratificação addicional, no periodo de 18 de setembro de 1922
a 31 de dezembro de 1923..................
N. 17.934- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 3 de outubro de 1927- Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
o credito especial de 13:469$287, ouro, para
pagamento á "The Rio de janeiro City Improvements Company, Limited", dos juros
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sobre o eapital empregado no serviço de esgotos dos bairros de Copacabana, Leme e Ipanema, durante o 2° semestre de 1923........
N. 17.935- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 4 de outubro de 1927
- Concede a Ulen & Company autorização
para continuar a funccionar na Republica e
torna sem effeito o derreto n. 17.065, de 15
de outubro de 1925... ... . . . . . . . . . • • . . . . . . . .
N. 17.936-FAZENDA.-Decreto de 5 de outubro de
1927 - Concede autorização á "Sun Insurancc
Office Limited", com séde em Londres, Inglaterra, para funccionar na Republica, em seguros c reseguros terrestres e marítimos c approva seus estatutos.
N. 17.937- GUERRA- Decreto de 6 de outubro de
1927 - Abre, ao Ministerio da Guerra, o credito especial de 27 :000$, para pagamento a
D. Francisca Procopia Müller Pichcth, do
preço de sua casa, adquirida pela União
N. 17.938- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 de outubro de 1927- Abre,
ao l\:1inisterio da Justiça e Negocios Interiores,
o credito extraordinario de 100:000$, para
attender ás despezas resultantes do combate
a surtos epidemicos de qualquer natureza, que
se manifestem em qualquer ponto do territorio
nacional
N. 17.939- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 10 de outubro de 1927 - Abre,
ao Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores,
o credito especial de 3:242$258, para pagamento da pensão concedida ao guarda civil
de 1a classe Antonio Domingos de Figueiredo
N. 17.940- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
E FAZENDA- Decreto de 11 de outubro de
1927 - Approva o regulamento das Caixas de
Aposentadoria e Pensões dos Portuarios, a que
se refere o art. 75 do decreto legislativo
n. 5.109, de 20 de dezembro de 1926.
N. 17.941- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO E VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
E FAZENDA- Decreto de 11 de outubro de
1927 - Approva o regulamento das Caixas
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de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios
a que se refere o art. 75 do der_ e to legislativo
n. 5.109, de 20 de dezembro de 1926... .... . .
17.942-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 11 de outubro de 1927
- Approva as alterações feitas nos estatutos
da Empreza de Aguas Gazosas..............
17.943-RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 11 de outubro de 1927- Publica a adhesão
do territorio do Tanganyika ao accôrdo de
Stockholmo relativo ás cartas c caixas com
valor declarado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.943 A- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto de 12 de outubro de 1927Consolida as leis de assistencia e protecção a
menores ...... ·.............................
17.944- GUERRA- Decreto de 13 de outubro de
1927- Abre pelo Ministerio da Guerra o
credito especial de 4:014$, para pagamento de
venciinentos que competem ao foguista do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar Antonio de Souza............................
17.945- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 14 de outubro de 1927- Approva o
projecto e o orçamento, na importancia de
472:190$895, para installação do serviço de
"train dispatching" entre as estações de Jaguariahyva e Antonio Rebouças, na linha federal Itararé-Uruguay, a cargo da Companhia
Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande.....
17.946- FAZENDA- Decreto de 15 de outubro
de 1927- Abre pelo Ministerio da Fazenda
o credito de 10:708$140, para pagamento á
D. Clara Martins de Miranda Reis, viuva do
tenente Ignacio Haymundo dos Heis . . . . . . . . .
17.947- FAZENDA- Decreto de 15 de outubro
de 1927- Proroga por mais dez annos o prazo
de funccionamento do "Credit Foncicr du
Brésil et de 1' Amérique du Sud". . . . . . . . . . . .
17.948- FAZENDA- Decreto de 15 de outubro
de 1927- Approva a nova tabella dos vencimentos annuaes dos empregados da Caixa Economica do Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . .
17.949- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 17 de outubro de 1927- Abro
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ao 1\iinistcrio da Justiça e Negocias Interiores
o credito especial de 2:281$934, para pagamento, no período de 20 de dezembro de 192':
a 31 de dezembro de 1927, da pensão con<~e
dida, pelo decreto legislativo n. 5.102, de 14
de dezembro de 1926, a DD. Tullia l\1aria Espinola e Maria Augusta de Lorena. . . . . . . . . .

528

N. 17.950-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 17 de outubro de 1927 - Abre
o credito de 10:916$763, para pagamento de
diffcrença de vencimentos aos musicos do
Corpo de Bombeiros do Districto Federal,
promovidos em virtude do art. 1o, paragrapho
unico, do decreto n. 5.073, de 11 de novcmbro
de 1926...................................

529

N. 17.951- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 17 de outubro de 1927 - Abre
ao Ministerio da Justiça c Negocios Interiores
o credito especial de 10:766$642, para occorrer
ao pagam~mto dos vencimentos devidos aos
desembargadores Domingos Americo de Carvalho c Lyrnirio Celso da Trindade, do Tribunal de AppcJhtção do Acre, no periodo de
10 de novembro a 31 de dezembro de 1926..
N. 17.952-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMl\1ERCIO- Decreto de 18 de outubro de 1927
- Crêa no Município de Monte Alegre, no Estado do Pará, um Centro Agrícola, dando-lhe a
denominação de "Ingkz d~ Souza" . . . . . . . . . .
N. 17.953- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 18 de outubro de 1927
- Concede autorização á Sparks Milling Co.
o f Brazil para funccionar na Rcpublica. . . . . .
N. 17.954- FAZENDA- Decreto de 19 de outubro
de 1927- Approvando a deliberação da "The
Home Insurance Company of New York",
augmentando seu capital de responsabilidade
para as operaçõPs no Brasil de 1.000:000$ para
3.000:000$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.955- FAZENDA- Decreto de 19 de outubro
de 1927- Abre pelo Ministerio da Fazenda
o credito eRpecial de 69:129$380, para pagamento á D. Maria Surville Proença Gomes e
a seu filho menor Oswaldo Proença Gomes,
em virtude de sent<'nça judiciaria. . . . . . . ... . . .
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N. 17.956- Não foi publicado......................
N. 17.957- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- D~crcto de 21 de outubro de 1927- Concede
ao Estado de São Paulo autorização para a
construcção, uso c goso das obras de melhoramento dos portos de São Vicente c de São Sebastião, no littoral do mesmo Estado. . . . . . . .
N. 17.958- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- D8crcto de 21 de outubro de 1927 -Abre ao
Ministerio da Viação c Obras Publicas o credito especial de setecentos e üint.a e quatro
contos, trcscntos e oiter.ta e um mil novecentos
e oitenta c seis réis (734:381$986), para liquidação de compromissos da Repartição Geral
dos Telcgraphos......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.959- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 24 de outubro de 1927- Abre
o credito de 24:439$044, para pagamento de
differença de vencimentos aos musicas da Policia Militar do Districto Fcdr'ral, promovidos
em virtude elo art. 1", paragrapho unico, do
decreto n. 5.073, de 11 de novcmbl'o de 1926
N. 17.960- JUSTIÇA E NEGOCIOR INTEHIORES
- Decreto dc 24 de outubro IW 1927 -- Abre
ao Ministcrio da .Justiça c Ncgocios Interiores
o credito especial de cinco contos quinhentos
e dez mil tresentos c dez réis (5:510$310),
para pagamento de acerC'scimo d~ vencimentos
ao pessoal do '' Amlmln.t orio Uivadavia .Conên,"
N. 17.961- AGRICULTURA, INDUSTIUA E COMMERCIO- Decreto de 25 de outubro de 1927
- Approva novas alterações Í<'itas nos estatutos da Sociedack Anonyma "Grandes l\1oinhos do Brasil"......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.962-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 25 ele outubro de 1927- Abre
ao Ministcrio da Justiça c Negocios lnkriorcs
o credito especial de 13:820$041, para pagaIncuto de accrescimos de vencimentos aos
juizes fcderaes João Baptista da Costa Carvalho Filho, Paulo MartinR Fon1C's c Octuvio
Kelly.....................................
N. 17.963- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 31 de outubro de 1927- Abre
ao Ministcrio da Justiça c Ncgocios Interiores
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o credito especial c 2.807:600$, para attender ao pagamento do augmento de vencimentos, correspondente ao corrente anno, a
que tem direito o pessoal da Guarda Civil c
da lnspectoria de Vchiculos da Policia do Districto Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 17.964-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 31 de outubro de 1927- Autoriza a
renovação do contracto de que é cessionaria a
"Companhia Pernambucana de Industrias c
Estradas de }i'crro", para a construcção da
E. F. de Barreiros a Scrtãozinho c do trecho
de Barreiros a Tamandaré, no Estado de Pernambuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.965- FAZENDA- Decreto de 1 de novembro
de 1927- Abre pelo Ministerio da Fazenda
o credito especial de 7:638$416, para pagamento a DD. Lcocadia Pires Ferreira de Almeida c Dcolinda de Souza e Almeida, em virtude de sentença judiciaria. . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.966- FAZENDA- Decreto de 1 dP novembro
de 1927 - Abre ao Ministerio da Fazenda o
credito especial cb 135:001$448, para pagamento. a ;r~ul_ino Tinoco, em virtude de sentcnça JudiCiana.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.967- FAZENDA- Decreto de 1 de novcmbro
de 1927- Abre pelo Ministerio da Fazenda
o credito especial de 3:937$510, para pagamento de differença de vencimentos a Felippc
1Hontciro de Barros, chefe de secção da Alfandega de Santos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.968- GUERRA- Decreto de 3 de novembro
de 1927- Abre ao Ministerio da Guerra o
credito especial de 4:006$800, para pagamento
a J.1uiz 1\iazza, fornecedor de rações ao 2° Grupo
de Artilharia Pesada, em junho de 1924.....
N. 17.969- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deerf'to de -1 de novembro de 1927- Approva o
proj<'cto c o orçamento, na importancia total
de 12:144$780, para a modificação das linhas
na estação de J..~aguna, da Estrada de Ferro
D. Th~)rcza Christina, arrendada á "Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguá", e
para demolição do antigo armaz~m c ahrigo
dr· tnaehinnR, alli PXiHtcnh's... . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.970- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decre1 o de 8 de novembro de
1927- Concede autorização á Companhia Brasileira de Força Electrica para funccionar na
Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.971- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 8 de novembro de
1927- Concede autorização á "Sodété Minniere et Industrielle Franco-Brésilienne" para
continuar a funcionar na Republica....... . . .
N. 17.972- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 8 de novrmbro dP
1927 - Revoga o decreto pelo qual foi concedida á Pan-American Hide Company, Incorporated, autorização para funccionar, na
Republica, e cassa a respectiva Carta. . . . . . . .
N. 17.973 - RELAÇÕES EXTERIORES E VIAÇÃO
E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 8 de
novembro da 1927- Approva a planta dos
terrenos necessarios ao accesso da ponte internacional sobre o rio Jaguarão c ao posto
fiscal contiguo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.974- FAZENDA- Decreto de 9 de novembro
de 1927- Approva a reforma feita nos estatutos do "Banco de Credito Rural c Internacional", pelas assembléas gera~s extraordinarias de 19 de dezembro de 1925, 23 de fevereiro de 1926 e 22 de feverriro de 1927....
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N. 17.975- FAZENDA- Decreto de 9 de novembro
de 1927 - Abre pelo Ministerio da Fazenda
o credito especial de 49:248$772, para pagar
a Candido Antonio Pereira Lima, em virtude
de sentença judiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.976- FAZENDA- Decreto de 9 de novembro
de 1927- Autoriza o "Bank of London and
South America Limited", com séde em Londres, a abrir succursaes nas cidades de Bello
Horizonte c Juiz de Fóra, no Estado de l\finas
Geracs ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.977- GUERRA- Decreto de 10 de novembro
de 1927 - Abre ao Ministerio da Gu'~rra o
credito especial de 506:644$301, para pagamento do soldo vitalicio a voluntmios da Patria e guardas nacionaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.978- GUERRA- Decreto de 10 de novembro
de 1927 - Abre ao Ministerio da Guerra o
credito especial de 11:173$333, para paganwnto a Laurenio Lago, do accreRcimo de
40 % sobre seu~ vencimentos de 3 de set.c~m hro
de 1924 a 31 de dezembro de 1926. . . . . . . . . .
N. 17.979- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 11 de novembro de 1927- Approva
o projecto c o orçamento, na importancia de
11:006$972, supplementares aos que foram
approvados pelo decreto n. 17.529, de 10 de
novembro de 1926; para acquisição c installação de uma balança de 100 toneladas na estação de Curityba, da Estrada de Ferro do
Paraná....................................
N. 17.980-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 12 de novembro de 1927 - Approva
modifi.càções aos planos, ptojecto c orçamento
das obras de construcção do porto de Nitheroy
N. 17.981- FAZENDA- Decreto de 12 de novembro
de 1927- Approva a reforma dos estatutos
do Banco do Estado de São Paulo, sociedade
anonyma, com séde nà capital do Estado de
S. Paulo; bem como a organização da sua carteira de credito real; com emissão de letras
hypothecarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.982-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 14 de novembro de 1927- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 45:111$977, para occorrer
ao pagamento de accrescimos de vencimentos
a dous directores geraes e tres directores de
s~cçã~ da Secretaria de Estado do mesmo mintsteno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.983-FAZENDA- Decreto de 16 de novembro
de 1927- Abre pelo Ministerio da Fazenda
o credito especial de 24:000$, para pagar o
aluguel do predio em que funcciona a Alfandega de Victoria, Estado do Espirito Santo,
correspondente ao anno de 1923........ . . . . .
N. 17.984- FAZENDA- Decreto de 16 de novembro
de 1927- Cassa as autorizações concedidas á
Companhia de Seguros "Lloyd Industrial Sul
Americano" para operar em seguros e reseguros terrestres e marítimos e de accidentes
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N. 17.985- FAZENDA- Decreto de 16 de novemhro
de 1927- CaRRa a autorização eoncedida á
Companhia de Seguros Sobre a Vida "Vera
Cruz" para operar em seguros Robre a vida
humana...................................
N. 17.986- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 18 de novembro de 1927- Approva
o orçamento, na importancia de 145:536$, para
a transformação de 40 vagões-plataformas em
vagões cobertos, pertencentes á Companhia
Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. . . .
N. 17.987- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Decreto de 18 de novembro de 1927- Abre ao
Ministerio da Viação c Obras Publicas o credito especial de novecentos e oitenta e nove
contos e sejscentos e vinte e dous mil cento e
dez réis (989:622$110), para .pagamento das
despesas de custeio das Estradas de Ferro
Quarahim a Itaquy e Itaquy a São Borja,
correspondentes aos exercicios de 1925 e 1926
N. 17.988- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 22 de novembro de 1927- Abre ao Ministerio das Relações Exteriores o credito especial de 6:550$, papel, para pagamento de
vencimentos, de disponibilidade, do ministro
plenipotenciario Alfredo de Almeida Brandão
e ao consul de 2 classe W cncesláo P. Guimarães, relativos ao anno de 1926.......... .
N. 17.989- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 22 de novembro de 1927- Publica a
adhesão das Ilhas do Sul do Pacifico á Convenção Internacional Radiotelegraphica, assignada em Londres em 5 de julho de 1912...
N. 17.990- FAZENDA- Decreto de 23 de novembro
de 1927- Cassa a autorização eonccdida á
Sociedade "Auxilio das Familias", com sédc
em São Paulo, para funccionamento no paiz
N. 17.991- FAZENDA E AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 23 de
novembro de 1927- Approvando o au~mento
para 1.500:000$ do capital social da Sociedade
Anonyma Companhia "Segurança Industrial",
('Om séde nesta Capital, e consequente alteração
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do art. 5° dos seus estatutos, deliberados pelas
assembléas geraes extraordinarias de 7 de abril,
11 de maio e 1 de julho de 1927.. . . . . . . . . .
N. 17.992 - GUERRA - Decreto de 24 à e novembro
de 1927- Abre ao Ministerio da Guerra o
credito especial de 2.500:000$, para attender
ás despesas com a reconstrucção de hangars da
Escola de Aviação Militar e outras obraR naquelle estabelecimento..... . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.99a- GUERRA- Decreto de 24 de novembro
de 1927- Revoga o decreto n. 16.187, de
27 de outubro de 1923, que altera o regulamento
dos Collegios Militares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.994- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 25 de novembro de 1927 - Desapropria os immoveis necessarios á construcção
de uma passagem inferior na estação de Cascadura, da Estrada de Ferro Central do Brasil
N. 17.995-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 28 de novembro de 1927- Abre
ao J\tiinisterio da Justiça e Negocios Interiores
os creditos supplen1entares de 781:200$000,
2.628:800$, 90:000$ e 115:000$, para pagamento dos subsídios aos Senadores e Deputados e das despesas com a impressão e publicação dos debates parlamentares, durante a
prorogação da actual seesão do Conp;re~so Nacionai, até 3 de novembro corrente. . . . . . . . . .
N. 17.996-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 28 de novembro de 1927- Abre
o credito de 1 :620$, para pagamento da gratificação addicional, correspondente ao exercício de 1926, ao tachygrapho do Senado Federal Luciano Francisco Gary . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.997- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 28 de novembro de 1927- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores
o credito de 35:000$, supplementar á verba
n. 9 do art. 2o da lei n. 5.152, de 12 de jan<'iro de 1927 c destinado ao pagamento de
ajuda de custo aos m('mbros do Congresso
N aciona] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.998-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMEHCIO- Decreto de 29 de novembro de
1927- Concede á Companhia Crrv<'jaria Po-

567

567

568

568

568

569

569

IJO l'OIHm

l']Xl'~CU'l'lVO

Pags.

lartica autorização para funccionar e approva
os respectivos estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.999- GUERRA, MARINHA, FAZENDA, VIAVIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, JUSTIÇ4., E NEGOCIOS INTERIORES E RELAÇOES EXTERIORES- Decreto de 29 de
novembro de 1927- Providencia sobre o Conselho da Defesa Nacional... . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 18.000- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 29 de novembro de 1927- Publica a adhesão do Estado livre da Irlanda á Convenção
de Berna, revista, para a protecção da propriedade litteraria e artística, e ao respectivo
protocollo addicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 18.001 - MARINHA- Decreto de 1 de dezembro
de 1927- Abre pelo Ministerio da Marinha
o credito especial de 200:000$, ouro, para occorrer ás despesas com a representação do
Brasil nos festejos commemorativos do sesquicentenario da Independencia dos Estados
Unidos da America do Norte...............
N. 18.002- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 2 de dezembro de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia de réis
89:200$, para ligação do encanamento d'agua
do novo porto ao do cáes do antigo porto do
Rio Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 18.003- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 2 de dezembro de 1927 - Approva
o projecto e orçamento, na importancia de
46:279$284, para a construcção de um muro
com gradil e respectivo passeio na estação de
Paranaguá, da Estrada de Ferro do Paraná..
N. 18.004- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 2 de dezembro de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia de réis
74:483$995, para o reforço da ponte de 115,73
metros de vão, construída sobre o rio São João,
no kilometro 62.400 da linha ParanaguáCurityba, da Estrada de Ferro do Paraná....
N. 18.005- Não foi publicado.
N. 18.006- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 5 de dezembro de 1927- Abre
ao MiniRterio da Justiça e Negocios Interiores
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o credito especial de 21:164$515, para attender
ao pagamento de vencimentos, no corrente
anno, a dous medicas do Instituto Medico
JJegal.....................................
18.007- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 5 de dezembro de 1927- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores
o credito especial de 2:160$, para pagamento
da pensão concedida á D. Dulce Braz Caravana, viuva do guarda civil Antonio da Silva
Caravana......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.008- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 5 de dezembro de 1927- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocias IntcrimeR
o credito especial de 175:289$136, para pagamento das diarias de alimentação devidas aos
mestres, machinistas c motoristas da Inspcctoria da Policia Maritima, no periodo de 1
de janeiro de 1919 a 31 de dezembro de 1927
18.009- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 6 de dezembro de
1927- Concede autorização á Compagnic Généralc d'Entrepriscs Aéronautiqucs para funccionar na. Rcpublica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.010- Não foi publicado.
18.011- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 6 de dezembro de 1927 - Publica a adhesão
da Colonia de Serra Leôa á Convenção relativa
á supprcssão do Trafego das brancas, assignada
em Paris aos 4 de maio de 1910............
18.012- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 6 de dezembro de 1927- Promulga o Convenio c'ntre o Brasil c a Venezuela, firmado
nesta capital a 13 de abril de 1926..........
18.013- FAZENDA- Decreto de 8 de dezembro
de 1927- Approva o augmento de capital e
outras modificações feitas em seus estatutos
pela Companhia de Seguros "União Commercial dos Varegistas" . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
18.014- FAZENDA- Decreto de 8 de dezembro
ck 1927 - Abre pelo Ministerio da Fazenda
o credito especial de 52:374$230, para pagaInento de serviços prestados na secção de <'ncommendas postas da A1fandega do Rio de
.Jandro no anno de 1925.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. Ht015- FAZENDA- Decreto de 8 de dezembro
d<' 1927 - Abre pelo Ministcrio da Fazenda
o credito especial de 35:307$350, para pagamento a diversas form~cedorc·s da. Casa da
Mo<'da, no exercício de 1922....... . . . . . . . . .

!)87

N. 18.016- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 9 de dezembro de 1927 - Abre ao
Ministerio da Viação c Obras Publicas o credito especial de seiscentos e quarenta e um
contos seiscentos e um mil oitocentos c cincocnta e seis réis (641 :601$856), para pagamento das despesas de pessoal e material, durante o anno de 1924, com a construcção d:t
Estrada de Ferro Pctrolina a Therczina. . . . . .

!iS8

N. 18.017- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 12 de dezembro de 1927- Abre
ao Ministerio da Justiça c Negocios Interiores
os creditos especiaes de 1.737:710$088, para
liquidação de despesas que excederam as respectivas verbas orçamentarias do exercicio de
1924, c de 22:503$600, 809:344$243, para occorrer ao pagamento de diversas despesas do
mesmo ministeri.o, corrrspondenks aos annos
de 1921 a 1925. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 18.018- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 12 de dezembro de 1927- Abre
ao Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 300:000$, para as despesas com a commemoração do ccntenario da
fundação dos cursos jurídicos, no Brasil. . . . . .
N'. 18.019- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 2 de dezembro de 1927 - Abre
ao Ministerio da Justiça c Negocios Inh•riorcs
o credito especial de 30:572$988, para pagamento de accrescimos de vencimentos a d'2sembargadores da Corte de Appellação ... , . .
N. 18.020- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 15 de dezembro de
1927- Concede á Companhia Salicola Fluminense autorização pata funccionar c approva
os respectivos estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 18.021- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 13 de dezembro de 1927- Publica a Ratificação, por parte de Cuba, da Convenção
. Principal da União Postal Pan-Americaha de
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llnrnos Airc~, assignn.<la ('lll 15 de R~trmhro de
1921..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.022- FAZENDA- Decreto de 14 de dezembro
de 1927- Abre pelo Ministerio da Fazenda
o credito especial de 4:012$833, para pagamento a L. Cavalcanti de Albuquerque em
virtude de sentença judiciaria...... . . . . . . . . .
18.023- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 14 de dezembro de 1927- Concede autorização á "La Atlantica", com séde
em Buenos Aires, Republica Argentina, para
funccionar na Republica, em seguros e reseguros terrestres (incendios) e marítimos, e approva seus estatutos. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
18.024- MARINHA- Decreto de 15 de dezembro
de 1927- Abre pelo Ministerio da Marinha
os creditos cspeciaes de 18.645:431$553, papel,
e 300:000$, ouro, para attender ás despesas
decorrentes da execução da lei n. 5.167 A, de
12 de janeiro de corrente anno. . . . . . . . . . . . . .
18.025- MARINHA- Decreto de 15 de dezembro
de 1927- Altera o plano de uniformes das
praças do Corpo de Marinheiros Naciona.e~, dos
grumetes e aprendizes n1arinheiros...... . . . . .
18.026- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de dezembro de 1927- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 32:636$637, para completar o
pagamento de gratificações locaes devidas a
funccionarios da Administração dos Correios do
Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.027- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de dezembro de 1927 - Abre ao
Ministerio da Viação e Obras PuUicas o credito especial de 89 :997$800, para occorrer ao
pagamento da gratificação especial devida,
no exercício de 1925, aos fune:.cionarios da 5a
secção da Directoria Geral dos Correios . . .. . .
18.028- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de dezembro de 1927 - Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de mil oitocentos e cincoenta e
dous contos, oitocentos e cincoenta e dous mil
réis (1.852:852$000), para restabelecer as subconsignações do pessoal jornaleiro da verba 7a
- Estrada de Ferro Oeste de 1\1inas. . . . . . . . . .
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N. 18.029- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de dezembro de 1927- Approva o
projecto e orçamento, na importancia de ....
1.108:000$, para a substituição dos telhados dos
armazens do novo porto do Rio Grande. . . . . .

595

N. 18.030- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 19 de dezembro de 1927- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 200:000$, para pagamento
ao Dr. Alvaro Alvim do preço pelo qual foi
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creto de 23 de dezembro de 1927 - Approva
os projectos e orçamentos, na importancia total
de 94:696$019, para as construcções de um
desvio, uma estação de 3a classe e demais
obras no kilometro 339,470 da linha de São
Francisco, a cargo da Companhia Estrada ele
Ferro São Paulo-Rio Grande................
18.038- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -.Decreto de 23 de dezembro de 1927- Approva
o orçamento, na importancia total de réis
225:900$, para o serviço de 1astrmnento eom
pedra britada, durnnte o anno ele 1928, de
mais dez kilometror-; da linha, na E;"tradn, de
Ferro do Paraná............................
18.039- FAZENDA- Derreto ele 27 de dezembro
de 1927- Abre pelo J\1inisterio da Fazenda
o credito especial de 13:410$118, para pagamento á D. Zulmira Uehôa Rodrigues e outros,
em virtude de sentença judiciaria.. . . . . . . . . .
18.040- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM. MERCIO- Decreto de 27 de dezembro de
1927- Approva novas alterações feitas nos
estatutos da Sociedade Anonyma "l\1oinho
Santista"........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.041- GUERRA E MARINHA- Deereto de 29
de dezembro de 1927- Transfere a séde da
3n auditoria da 3a circumscripçfio de Cruz
Alta para Santa l\1aria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.042- FAZENDA- Decreto de 30 de dezembro
de 1927- Approva as alterações feitas nos
estatutos do "Banco !talo-Belga", com séde
em Antuerpia, Belgica, e succursaes no Brasil
18.043- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1927- Approva
o orçamento, na importancia de 1.594:900$685,
correspondente ao material metallico importado pela Rêde de Viação Sul Mineira, para
construcção do trecho de Carmo da Cachoeira
a Lavras, em substituição ao de 1.767 :ü34$HH,
incluído no total de 4.559:083$479, a que se
refere o decreto n. 16.454, de 16 de abril de
1924 ............. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.044- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1927- Proroga,
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até 15 de abril de 1928, o prazo concedido pelo
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DECRETO ~. 1 i .180 -

DE

2

DE JM·;EIHci DE

1926 (*)"

Declara em, viam·, nos termos da ?'esolução legislaliva numero
4.974, de f de dezc·mbro lindo, a lei n. 4.911, de 12 de
jmwiro do anno passado, que fixou a dcspeza geral da
li.epublica para o e.xctcicio de 1925
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Drasil,
tendo em vista que o Congresso Nacional não elaborou a lei
or~amentaria da despeza para o exercido de 1926, resolve,
nos termos do art. zo, da lei 11. 4. 97 4, de 1 de dezembro
findo:
Continúa em vigor a lei n. 4. 911, de 12 de janeiro do
anno passado, que fixou a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 19:?5; revogadas aJ
di.sposil;õcs em contrai'io.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro (.!e 1026, 105., da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILV~.\ BErtNARDES

Annibal Fteite da Fonseca.

(•) Reproduz-se este decreto de 1926, par ter sabido c:>nl o nunteró
trocado.

Aa·ros ho

Pon~~n

gx&cuvrtvo

DECRETO N. 17.616 B -·-DE 2 DE JANEIRO DB t927

Extiuauc,

7>01'

pal'le do B1·asil, a Commissão Mixta, deco1·rente

du 1'1·atado de 22 :de julho de 1918
'i

O Presidente da Republica 'dos Estados Unidos do Brasil,
nos termos da clausula 1 do accôrdo realizado em 1\lontevidéo,
a 17 do novembro ultimo, por troca de notas entre a Legação
Brasilcil'a no Uruguay e o Minh;terio das H.elações Exteriores
daquclle {)aiz, decreta:
Al't. 1.0 .Fica extincta, pot· parte do Brasil, para os effeitos da construcc,:ão da ponte sobre o Rio Jaguarão, a Commissão Mixta, decorrente do Tratado de 22 de Julho de 1919,
suspensos, até resolução posterior, os respectivos trabalhos,
quauto aos demais serviços a que allude o referido Tratado.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
ltio do Janeiro, 2 de janeiro de 1927, 106° da Independencia c 39° da Hcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE ~30USA.

Octavio Mangabeira.

DECHE'l'O N. 17.617,

DE

5

DE JANEIRO DE

1927

Autoriza o Btwco du B1'asil a comprm· e a vende1· camuiaes

subt·e o e:ctel'i01·, tWr conta do Thesow·o iVacional_

O Presidente da Hepqblica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da atlrilmição contida no art. su da lei 11. 3 .108, de
18 de dezembro de 1926, resolve:
Art. Lo Fica o Banco do Brasil ~utorizado a comprar e a
vender eambiaes sobre o exterior, por conta do 'J'hesouro Nacional, do fót·nm a que se mantenha a laxa pt·•~vi::;ta uo art. 2ú
ua lei acima referida.
Paragrapho unieo. Essas operações serão effectuadas de
accordo com instrucções que, no lllOlllCIÜo oppurtuno, forem
transmittidas pelo Ministro da Fazenda ao Banco do Brasil e
sob condiçõe.:; vréviamente fixadas entre o Governo c o Banco,
em cada easo.
Art. 2.u Uma n•z reformado o coutrado celebrado entre o
Thesnuro Nal'iunal e o Banco do Brasil, em :21 de abril de
1923, puderú. o Governo, vara realizar as operações de que
trata u <u·tigo ê:UÜI't'Íot·, utilizat·-se do Jumlo out·o qne serve
de la::;lt·o (t al'lual ütlli:'~iio hi.IJH'at·i;J, l'Lija J't•::;ponsahilitladt! t')
assutuida pelo Governo.
Hio de Janeiro, 5 de jam·it·u do l 92'7, 106" da lnueveudelll:ia e 3\)" da Hepublica.
\V ASIIINU'l'ON LUIS P. DU:: So!JSA.

Getulio Va1'gas.
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DECRETO N. 17.618- DE 5 DE JANEIRO
lJrí

DE

1927

1'r'(JU{a1/W1l(O 1JW'U ((. C.L'CCU~'flO fia lei U. /). '/08, rJe /8 r/c t/czemlJI'U de f.?2fi~ r'J'f'((/Ulo a Coixa de Hsta!Jili:;o~·{iu

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização conferida no art. 5' da lei n. 5. H.l8, de 18 de
dezembro de 1926:
Resolve que, para a execução da mencionada lei, na parte relativa á Caixa de Estabilização, se observe o regula;nento que com
este baixa, assignado pelo Ministro da Fazenda.
Rio de janeiro, 5 de janeiro de 1927, 106') da Indepcndencia e
39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P.

DE

SOUSA.

Getulio Vargas.

Begulamento da Caixa de Estabilização a que se refere o decreto
n. 17.618, de 5 de ~aneiro de 19a7
Art. to. Fica adoptado para o Brasil, como padrão monetario,
o ouro, pesado em grammas, cunhado e~n moedas, ao titulo de novecentos millesimos de metal fino e ce~n millesimos de liga adequada (art. to da lei n. 5.108, de 18 de deze;ubro de 1926).
Art. 2°. Todo o papel-moeda, actualmente em circulação, na
importancia de 2.569.304:350$500, será convertido em ouro na base
de duzentas milligrammas por mil réis (art. 2° da citada lei n. 5.108).
Paragrapho unico. As duzentas milligrammas de ouro, base do
valor de mil réis, são a titulo de novecentos millesimos de metal
fino e cem millesimos de liga.
Art .. 3°. Com antecedencia de seis mezcs, por um decreto do
Poder Executivo, serão determinadas a data precisa c a fórma da
conversão marcada no art. 2'> (art. 3° da citada lei n. 5.108).
Art. 4°. Emquanto não fôr expedido o decreto a que se refere
o art. 3°, o troco das notas em ouro e do ouro em notas, na base
marcada no art. 2u e seu paragrapho, será feito na Caixa de Estabilização (art. 5° da citada lei n. 5.108).
Art. 5°. A Caixa de Estabilização creada na lei n. 5 .108, de
18 de dezembro de 1926, é exclusivamente destinada a receber
ouro, em barra ou em moedas, nacionaes e estrangeiras, entregando
em troca ao portador notas representativas do valor exactalnente
egual ao ouro recebido, na fórma determinada nos arts. 1o e 2" deste
regulamento.
§ 1o. O ouro em barra será recebido na Caixa de Estabilização,
depois de devidamente aferido pela Casa da Moeda.
§ 2°. O ouro em moeda será aferido na Casa da Moeda, quando
assim fôr julgado necessario.
Art. 6°. O ouro recebido será conservado em deposito na Caixa
de Estabilização, ou em suas filiaes em Londres e Nova York, e não
poderá em caso algum, nem por ordem alguma, ter outro fim senão
o de converter as notas emittidas, sob responsabilidade pessoal dos
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membros da Caixa c com garantia do Thcsouro Nacional(art. 6'> da
citada lei n. 5 .1 08).
§ 1". Em periodos anormaes, a criterio do Poder Executivo, e
por su.a ordem expressa, poderá o ouro ser ~ntregue e dep~s.itado
nas fihaes em Londres e Nova York, expedm1o estas certificado
dessa entrega c deposito, no qual constará a quantidade exacta do
ouro recebido e o seu titulo respectivo.
§ 2". A' vista desse certificado, a Caixa. de Estabilização fará
o troco em notas, na fórma estabelecida neste regulamento.
§ 3>. Logo que tenha cessado a anormalidade a que se refere o
§ 1" deste artigo, o ouro será transportado para a Caixa de Estabilização.
Art. 7". Pelo desvio do de;posito, a que se refere o art. 6",
além da responsabilidade pessoal, incorrem os membros da Caixa
nas penas do art. 1" do decreto n. 4.780, de 29 de dezembro de 1923
(art. 6" da citadotlei n. 5.108).
Paragrapho unico. Para os effeitos dos arts. 6') e 7·,, são
membros da Caixa: o Director, o Thesoureiro e seus fieis, o Contador, o Gerente e o Thesoureiro, das filiaes.
Art. 8'1 • O ouro em dep::~sito na Caixa de Estabilização será
conservado em caixas ou envoltorios convenientes, com declaração
do valor que contiver cada volume. Esses volumes serão numerados,
datados, lacrados e guardados em caixas fortes.
§ 1". Da mesma fórma se procederá com os certificados expc·
didos pelas filiaes de Londres e Nova York, os quaes, depois de
numerados, serão conservados em pastas apropriadas e recolhidos
á casa-forte.
§ 2°. Quando o Governo determinar a transferencia do ouro
em deposito na filial de Londres ou na de Nova York para a Caixa
de Estabilização, no Rio de janeiro, os certifica,dos correspondentes ao ouro recebido, depois de devidamente inutilizados, serão
recolhidos ao archivo da Caixa. Se o ouro fôr remettido em diversas
parcellas, essa circumstancia será annotada no verso dos propries
certificados que serão conservados na casa-forte até que o ouro
recebido attinja, cxactamente, ao valor nos mesmos mencionados,
caso em que serão, então, archivados com a formalidade acima
prescripta.
Art. 9'. As notas emittidas pela Caixa de Estabilização terão
curso legal em todo o territorio do Brasil, possuindo, assim, effeito
liberatorio para todos os contractos e pagamentos (art. 6') da citada
lei n. 5.108).
Art. 10. Essas notas serão conversíveis, em ouro, na base aqui
mare;ada, á vista, sem limitação de tempo e de quantidade, e ao
portador, desde que sejam apresentadas no Rio de Janeiro á Caixa
de Estabilização.
Paragrapho uni co. Se o portador das notas preferir, e isto
convier ao Governo, poderá a Caixa entregar o ouro em Londres
qu Nova York contra as notas recebidas no Rio de Janeiro. Para
esse fim, expedirá a Caixa uma autorização escriptà, a favor do
portador das nota5, mediante apresentação da qual as filiaes de
Londres ou Nova York entregarão, á vista, a quantidade de ouro
correspondente á i:nportancia das notas recebidas pela Caixa, no
Rio de janeiro. Essa autorização mencionará o valor total das
notas recebidas, assim como a quantidade exacta de ouro a ser
entregue pelas filiaes e será transferível por endosso.
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Art. 11. Os recursos financeiros para conversão de que trat~
a citada lei n. 5.108 serão constitui dos:
§ 1o. Pelas quantias ouro, já arrecadadas c depositadas, nos
termos das leis em vigor, e nellas destinadas ao resgate, garantia
e conversão do papel-moeda.
§ 21 • Pelas quantias que, em virtude dessas leis, se vierem
a arrecadar.
§ 3°. Pelos saldos orçamcntarios, depois de definitivamente
reduzidos a ouro.
§ 4°. Pelo producto dos opcrac:õcs de credito a esse fim
destinado.
§ 5°. Por quacsquer outros que para esse! fim especial forem
destinados, taes como os lucros bancarios, previstos na clausula
111 do contracto de 24 de abril de 1923, autorizado pela lei n. 4.635
A, de 8 de janeiro de 1923, c que forem incluídos na reforma ora
autorizada (art. 4'' e seus§§ da citada lei n. 5.108~.
·
Art. 12. Os recursos financeiros, em ouro, de que trata o art. 11,
serão recolhidos á Caixa de Estabilização; e os em papel o serão
depois de liquidados e definitivamente convertidos em ouro.
Art. 13. A Caixa de Estabilizac:to só emittirá notas em tro~a
de ouro, na base de valor, pesô e titulo determinados na lei

n. 5.103.

Art. 14. Essas notas serão de 10 mil réis, 20 mil réis, 50 mil
réis, 100 mil réis, 200 mil r~is, 500 mil réis e um conto de réis,
correspondcndo, respectivamente, a dun5, quatro, dez, vinte, quarenta, cem e duzentas grammas de ouro do titulo de novecentos
millesimos de metal fino e cem millesimos de liga.
~ 1°. As notas serão impressas conforme estampa approvada
por decreto do Poder Executivo, na qual constarão expressamente
as quantias que representar, numero de ordem, respectivas series,
e a seguinte declaração: ''A Caixa de Estabilização pagará ao
portador, á vista, no Rio de janeiro, em ouro, conforme a lei
n. 5.108, de 18 de dezembro de 1926, a quantia de ........... $ .... ,
valor recebido em ouro".
§ 2°. As notas levarão as assignaturas ou chancella do Diredor da Caixa e do Thesoureiro, ou de outros funccionarios respectivamente por elles designados.
~ 3'\ Emquanto não forem impressas as notas, neste artigo
referidas, serão utilizadas para esse fim notas do Thesouro Nacional, ainda não usadas, nas quaes constará, expressa e indelevemente, a declaração do ~ 1°, sobre a conversibilidade em ouro,
c com as assignaturas exigidas no § 2°, tudo deste artigo.
Art. 15. No troco das notas, quando houver fracções da menor
moeda em ouro, a respectiva importancia será paga nas moedas
dlvisionarias de prata, nickel e cobre.
Art. 16. A Caixa de Estabilização terá sempre, t:as caixas
fortes, notas assignadas em quantidade sufficiente para attcnder ás
necessidades do troco.
Art. 17. As notas recebidas ;1ela Caixa serão devidamente
conferidas, reunidas em maços rotulados, com a assignatura do
funccionario que fizer a conferencia.
Art. 18. Todas as emissões e conversões serão escripturadas
em Jivros proprios, especificando-se o vàlor das nohs, sua numeração, série, nome do signatario, de accôrdo com as instrucçõcs
que forem cxpcdid:ts pelo Ivlinistro da Fazenda.
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Art. 19. Para o troco, substituição, remessa e queima das
notas serão observadas, no que fOr' applicavel, a juizo do Ministm
da Fazenda, as disposições rer.erentcs á Caixa de Amortização.
Art. 20. O Director da Caixa publicará no ultimo dia util de
cada semana um balanc·o demonstrativo do estado dos deposites e
das emissões.
,
Paragrapho unir:o. Diariamente, depois do encerramento dos
trabalhos, o Director da Caixa enviará ao Ministerio da Fazenda
copia do balancete do dia,
ADMINISTRAÇÃO

Art. 21. A Caixa de Estabilização fiel sob a immediata super·
intendencia do Ministro da Fazenda.
Paragrapho uni co. Com o Ministro da Fazenda se correspon·
derá directamente o Director, d'elle recebendo instrucções,. por
escripto, nos casos omissos neste regulamento (art. 7o da cttada
lei n. 5.108).
Art. 22. O pessoal da Caixa de Estabilização é de livre e~ colha
e nomeação. As nomeações serão feitas por decreto do Prestdente
da Repub1ica, salvo as de porteiro, dactylographo, continues e
serventes, que competem ao Ministro da Fazenda.
Paragrapho uni co. Todo o pessoal da Caixa de Estabi!ização
servirá em commissão e será livremente demissível.
Art. 23. O pessoal da Caixa de Estabilização é o que consta
na b.bella annexa a este regulamento.
Art. 24. 1,. ompete ao Director :
111 • Diri~ir e inspcccionar os ser:iÇos da repartição;
2°. Assignar toda a correspondencia ;
3o. Abrir, rubricar e encerrar os livros de cscripturação;
4°. Dar ba11nço mensalmente nos cofres da C::1ixa e extraordi·
nariamente sempre que lhe parecer conveniente, lavrando disso
termo em livro apropriado ;
•
5°. Autorizar despesas, visar as contas e pedidos de material;
. 6°. Prorogar, quando o serviço o exigir, as horas do expedtente;
7". Julgar, sem recur3o, com auxilio do Thesoureiro e do
Perito, da legitimidade das moedas apresentadas á Caixa;
so. Assignar o expediente, c, conjunctamente com o L'ontador
e com o 1 hesoureiro, os balanços d:t repartição;
9'. Propô r ao Ministro da Fazenda os empregados para
pron1o•;ão dos logarcs v2gos e fazer substituir os que esti ·verem
impedidos;
10. Adv 2rtir, rcprehender e suspender os empregados da ·
repartição, penas que serão impostas de accôrdo com o regul~...
mento do Thcsouro Nacional;
11. Nomear peritos, nos c·tsos occorrentes;
12. Apresentar annuaJmente, até 30 de janeiro, relatorio
circumstanciado das operações da Caixa, referentes ao anno
anterior ;
13. Executar e fazer executar o presente regulamento, b(!m
comJ as instrucções expedidas pelo Ministro da Fazenda, e orga..
nizar os diversos serviços da Caixa.
Art. 25. Compete ao Thesoureiro :
1''. Receber e guardar em deposito o ouro, em moedas, ou em
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barras, notas e outros quaesquer valores recebidos pela Caixa,
pelos quaes fica responsavel ;
·
2'. Effectuar paRamentos, entr~ga, recebimento ou restituição
de valores, e troco de notas, fiscalizando estas operações;
.
3·•. Organizar, diariamente, a demonstração do movimento dos
valores recebidos e sahidos com indicação clara das entradas e
sahidas, pelas respectivas especies;
4°. Assi~nar co;n o Director c o Contador o balanço da Caixa.
Art. 26. O Thesoureiro fica resp.onsavel pcl:l guarda, conservação e exactidão dos valores que lhe forem cntre~r,ues c pelas
notas ou mocd 1s falsas ou falsificadas que tenham sido recebidas
na Caixa.
Art. 27. A fiança do Thesoureirq será de 100 contos de réis e
constitL:id1 pela mesma fórrna em vigôr para o Thesouro Nacional.
Att. 2í3. Compete aos Fieis:
·
1". Executar as ordens de serviço que pelo Thesourciro lhe~
forem dadas ;
2··. Effectuar todos os recebimentos e pagamentos na bilheteria,
de accôrdo com as determinações do Thesoureiro, ao qual ficam
directamente subordinados ;
3 ·. Exe;;utar qualquer outro serviço relativo á thesouraria da
Caixa, dentro cu fóra do edificio, conforme lhes fOr determinado.
Art. 29. Compete ao Contador :
I". Dirigir e fiscalizar o serviço de contabilidade da Caixa orf!anizando os livros e modelos necessarios, que serão adaptados
depois da approvação do Director;
2'. Assignar com o Thesoureiro os balanços e qualquer documento extrahido dos livros, bem como o q:.te nestes houver de
ser lançado, e rubricar todas as partidas do diario e do caixa ;
J•. Distribuir pelos seus ajudantes, que ficarão soh sua irmnc~
dlata direcção, todo o serviço de contabilidade.
Art. 30. Aos ajudantes do Contador compete:
1o. Desempenhar com zelo, diligcncia, exactidão e asseio os
trabalhos que lhes forem distribuídos ;
2·•. Velar pela guarda dos livros e papei5 a seu cargo;
3 '. Coadjuvarem-se, mutuamente, no desempenho de suas obrigações.
Art. 31. Ao Porteiro incumbe:
1 '. Abrir e fech:u as portas do edifício ás horas marcadas no
regulamento para inicio e termo dos trabalhos diarios, certificandose, por occasião do fech1mento das portas, de que dentro do edUicio não fique oessôa alguma sem ordem expressa do Director;
2··. Fiscalizar e dirigir o serviço de li:npeza do edifício, zelar
pela conservação dos moveis e objectos nelle exi3tentes, respondendo pela guarda dos mesmos, bem como dos livros e papeis ;
3'. Distribuir para seu destino a correspondencia offi da1 ;
4°. Manter a ordem e respeito entre as pessôas que se acharem dentro do ediflcio, solicitando do Dircctor as providencias nrcessarias.
Art. 32. Aos Contínuos incumbe:
1'. Auxiliar o Porteiro nos seus trabalhos ;
2 '. Levar ao destino a correspondencia official;
3". Executar as ordens que lhes forem dadas pelos superiores ;
4°. Ter cautel:t para que não se extraviem os livros, papeis e
.objectos que ficarem sobre as mesmas, depois de findo o expediente;
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5~. Comparecer meia hora antes do inicio dos trabalhos ou
mais cedo, se assim determinar o Porteiro ;
6'1 • Substituir o Porteiro nos seus impedimentos, por designação do Director.
Art. 33. Aos serventes incumbe:
1°. Fazer a limpeza do edifício;
2°. Auxiliar os contínuos ;
3°. Substituir os continuas.
Art. 34. Ao dactylographo incumbe:
§ 1o. Comparecer á repartição e nelb permanecer ás horas
marcadas .
.
§ 2°. Escrever á machina o que lhe fOr determinado pelo Dire~
etor, Thesoureiro e Contador.

1

DISPOSIÇÕES GERAES
Art. 35. A Casa da Moeda fará as aferições de ouro ou moeda
que lhe forem requisitadas pela Caixa de Estabilização, com prefe~
renda a qualquer serviço.
Art. 35. O Ministro da Fazenda, sempre que julgar necessnrio,
fará inspeccionar o serviço da Caixa por pessôas de sua confiança.
Art. 37. O Ministro da Fazenda expedirá as instrucções que
forem convenientes á regularidade dos trabalhos da repartição e á
execução deste regulamento na parte relativa aos trabalhos inter~
nos sob proposta do Director.
Art. 38. Os trabalhos da Caixa começarão ás 9 e terminarão
ás 16 t / 2 horas. Haverá um intervallo, das 11 1 f 2 ás 13 horas,
durante o qual serão suspensos os trabalhos e os empregados poderão se retirar.
Art. 39. São clavicularios das casas fortes o Director e o The~
soureiro, não podendo ser abertas taes casas sem a presença de
ambos.
Art. 40. Os vencimentos do pessoal serão os marcados na
tabella annexa.
Art. 41. Os casos omissos, deste regulamento, serão regidos
pelas disposições dos regulamentos da Caixa de Amortização e
Thesouro Nacional, no que f(fr applicavel.
Art. 42. A Caixa de Estabilização, com essa ou outra denomi~
nação, poderá ser annexada ao Banco do Brasil, logo que este sejareformado, de accôrdo com a lei n. 5.108, de 18 de dezembro de
1926 (art. 51), paragrapho unico, da citada lei n. 5.108).
Art. 43. A filial de Londres funccionará annexa á Delegacia do
Thesouro Nacional e a de Nova York ao Consulado Brasileiro na
mesma cidade.
Art. 44. O ouro, em barra ou em moedas, poderá entrar ou
sahir livremente do paiz, sujeito apenas ás leis fiscaes.
Art. 45. Nos seus impedimentos o director da Caixa de Estabi~
liznção será ~mb~;tituido pelo funccionarío de Fazend:1. que o Ministro designar.
Art. 46. Para o desempenho dos serviços da Caixa do Esta;,mzação, no seu inicio, o Governo poderá desiunar os funcciouarios que forem estrictamente necessarios.
;::,
Hio de janeiro, 5 de janeiro de 1927. - Oetulio Vargas.
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TABELLA DO PESSOAL

'l'abelle de numero, clesse e veneimentos dos empregeclos de Ct?.ixa.
de Estabilização
CATEGORIAS

ORDENADO

GRATIFICAÇÃO

TOTAL

1 Director •..............

32:000$000

16:000$000

48:000$000

1 Thesoureiro •.....•.....

28:000$000

14:0009,000

42:000$000

2 Fieis ..................

12:000$000

6:000$000

36:000$000

1 Contador ..............

28:000$000

14:000$000

42:000$000

4 Ajudantes de contador •.

12:000$000

6:000$000

72:000$000

1 Dactylographo .........

3:600$000

1:800$000

5:400$000

1 Porteiro ...............

6:400$00Q

3:200$000

9:600$000

2 Continues •.............

3:200$000

1:600$000

9:600$000

2 Serventes ..............

2:400$000

1:200$000

7:200$000
271:800$000

Quebra para o thesoureiro

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

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

6:000$000
277:800$000

1

1

MATERIAL

I - MATERIAL DE CONSUMO

1. Despesas de expediente •......................•

10:000$000

li - DIVERSAS DESPESAS

2. Transporte e guarda de valores, serviço telephonico, asseio e outras despesas..............
3. Para despesas de installação, até . . . . . . . . . . . . . . •

15:000$000
197:200$000
222:200$000

REOAPITULAÇÃO

Pessoal........................................
Material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277:800$000
222:200$000

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

500:000$000

Rio de janeiro, 5 de janeiro de 1927.- Getulio Vargas.
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DECRETO N. 17.619 -

llE

5

DE .TANEIRO DE

1927

Concede autorização á "Nord Deutsche Versicherungs Gesellscha(t" para ope1·w· em seguros e 1'eiieguros terrestres
e nwritimos Pm todo o tmTilol'io nacional, e amn·ovci
seus estatutos f'1tl. viom·
O Presidente dn Hcpuhlica dos E::;;lados Unidos do Brasil~
nttcndcndo ao que rcqtwrcu a '·Norrl Dentsche Vcrsicherung~
<:nscllsnhaft.", entn s1>dp Pm Uamlnu·go, Alll~tilanha, que vem
flltH~nionando 110 Bl'asil confornte o decrPlo n. :l.Hü~J, de 22
dP d('ZI'tiiiJJ·o de '1!100, resolve avpruvar os Reus aduaes CS"tntutos c concPdcr-lhc :ll!Lorií!;:H,;ão para operar ~~m seguros
(1 res('guros tenestres c marítimos, em tudo o f(~tTilorio naeionnl, nwdianfc ns sPgnintcs elummlas:
I
O capital da companhia para as sua~ opera<:ões no
Brasil será dn quinhentos contos de réis (500 :000$) e será
realizado dr nccôrdo co(Tl as leis e reguhmwnfos sobro o
assmnpto.

TI

A companhia fará no Thesonro Nacional o rlr·posito de
contos de réis (200 :000$), nos termos da lPg-islação
Yigcnfc. prn'a garantia inieia I r!P suas oprnH:ões.
rlnzento~

111
Além das rP-servas techmcas, a companhia constituirá
r PmprPgarú. na fcírmn rt'gnlamrnt ar. nma rrsrrva rln confingrncia cnm uma qtwtn dcJ 20 % dos lucro:-: liquidos anTIIHH's ~Prificndos nn paiz nU• quP- rsfa att.in,ja :1 in1por·tancia
do .eapttnl flpclarado para as suas opera~õcs no tcrritnrio
naciOnal fl dnhi poe deant.e 11a proporção rle r; o/o nu o que
fõr ndoptado, por qunlqnrr outra clisposir;-,f:n !Pgal 011 ·régnlamPntar.

IV
A comp:mllia ~~· su.iPifnr:i infrgralmPnf«' a todas ns leis
YÍgnr· Otl qlle YÍI'I'8111 :t Yignl':tl' snhrl' fiS
opc•1·:u·i)c•s oh.ic'ef o cl:1 sua c•xplnrnr,fin.
I' rrgtJlrtnt«'llfo~ 1'111

Hio t!P .T:tnPit'o. ;; dP .i:m"it·n ele~ 1n21. 10ô" da Tnrl('pendPJW i:1 ,. :!!1" da Hc•plfhl ica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Getulio Vnr!Tns.

lt
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DECRETO N. 17. 6~0 -

5

DH

DF. JANEIRO DE

1927

Approva os novos estatutos da "Alb{ngia VersicherungsAktiengesellscha{t"
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atfcndendo ao que requereu a "Albingia Versicherungs-Aktienf!esellsclhaft", com séde em Hamburgo (Allemanha), autorizada a funccionar no Brasil pelo decreto n. 6. 550, de 11 de
,iulho de 1907, resolve approvar os seus novos estatutos, segundo as deliberações dos sem; accionistas, até 29 de setembro
dP 1!12~, continuando a referida companhia completamente sujeita úR leis e regulamentaR vigentes ou que vierem a ser
ndoptndos sobre operações de seguros e reseguros terrestres
" mnritimos.
Rio de Janeiro. 5 de janeiro de 1927, 106° da Independenria e 39° da Repnblica.
'VASHINGTON

Lms P.

DE SousA.

Getulio Varuas.

nEnRETO N. 11.021-

DE

5

DE .TANEmo nE

1927

Autm·i-za o "British Rnnk of Sonth Arnericn Lirnited", .<wciedade
nnonuma, com séde em LondJ•r,s, n aln·ir uma agencia nP.~;fa
f'idnde do Rio de JanPiro
O Presirlf'ntc da Repuhlir:1 dos Estr~rlos TTnirlos do Brnsil.
nttenrlendo ao qne requereu o "By•itish nank of South America
Limited", sorierl:lde anonyma. con1 sf'rle f'm Lonrlrf's. que funPciona no Brasil. de acr.ôrdo Pom o dcr.reto n. 9. 991. de 8 de
jnnl:'iro de 1913, rf'solvc roncrdf'r fiO mesmo Rnnco aut.orizaçfio
pnrn nhrir llmn ag-Pnr-ia. nPsfn eirlf!r!P rio Rio r!f" .Tanf"iro. ficnnrlo
!lujpifo ao rPgimPn da 1f'g-i~Jnr,flo vigpnfP f" rfn flllP Yiflr :1 Yi~nr·r~r ~nhrf' as op0rnr:nfl<::: q11P prntirnr.

Rio df' .Tnneiro. n r!P
rlflTWin e 39° rla RPpuhlicn.

.ir~n0im

df"

Hl~7. 1 OG"

\VASHTNGTON

Lurs P.

rl:1 Tndflpfln-

DE SousA

Getulio Varqas.

12

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 17 .G22 -

DE

r;

DF: JANEIRO DE

1927

AppJ•ova as alterações feitas nos estatutos da "Aachener &
Münchener Versicherungs Gesellsclwft", cmn séde em
Aa.chen, All.ernanlw, pelas assem bléas oeraes 1·eaUzadas
em 27 de maio tle 19,15, 17 de t1bril, .'H de maio e 27 de
novembro de 1920, 30 de mnio de 1921, 2.'1 de ~lezernbro
de 1922, .'l de moio e :w de junho de 192:] c .'W de se-

temlJí'o de 1921.

O Presidente da Ucpublica dos Estados Unidos do Brasil,
aUend('ndo ao que rcqtH'rr~u a '·Aachener & Münehener Versinherungs GPsellschaft", com sédc em Aach('n, Allemanha,
autorizada a funccionar no Brasil, operanrlo rm seguro:; contra darnno de fogo, raio c explosões, pelo dr~crrfn n. 5.3G7,
de 1~ de novemhro de 1904, n carla-patente n. 22, de 25 do
mesmo mPz, resolve approvar as nltPraçõr::; feila::.; em seus est.afut.Js pelas asscmhléas gerars realizadas em 2.7 clr maio de
1915, '17 de abril, 31 dr maio c 27 ele novPml.n·o dr 1920, 30
de maio de 1921. 23 de dezembro de 1922, 3 dr maio e 30 de
junho de 19.?3, c 30 de setembro de 192.1, conforme os documentos que a este acompanham, continuando a companhia
intC'gralmente sujeita ás leis c rPgulamf'Illos vigente:;; ou que
vierem a vigorar sobre operações de seguros, incl1usive quanto
á realização do capital para as suas opPrações no paiz e
consf ituição da re:<f'r-v'a C'Statutaria tirada dos lucros liquidas
rlP taPs operações, na proporção de 20 1o até nft.ingir aquellc
capital P dahi por dcante na proporção de 5 '/~ ou conformo
o qtw for rlct crminado pelas leis e rrgulamcntôs que vigorarem.
Rio de .Taneiro, 5 rle janriro rlr 1927, 106° da Inrlrpendrncin f' :39° da Rrpuhlica.
·
_\VARHTNG'I'ON LUIR

;p.

DE SoPRA.

Getulio Vorans .,

DEr-RETO N. 17. 6?:1 -

nE

5

DE JANEmo DE

1927

Sunu'ntlr' n estado de ,çitio no tPrdtol'io do Estado de Santar
Cafh(li'ina no dia !J de janeiro corl'ente

O Presidente da Uepublica doR Estados Unidos do Brasil
suspender o estado de sitio no territorio do Estado
de Santa Catharina, durante o dia 9 de janriro corrente, para
que se realizrm alli as cleiçõPs para o prcpm·,himcnto de vagas
rlc Deputados ao Congresso Representativo estadual.
re~olve

f'ia

Rio dr Janeiro. 5 dr jnnriro dr 19:?7, 10Go da Tndependenda Rrrmblica.

r> ~~~)o

\VARHI:"l"fi'I'o~ LUIR

P.

DE Som:;A.

Auausto de Via11na dn Castello.

ACTúd lJÜ l'UUEfl EXECUTIVO

DECRETO N. 17. Ü2·1 -

DE

13

7 DE JANElRO DE 1927

AP.•1·ova o projecto-tupo de casa 1Ja1'a pernoite do pessoal do.t
trens, apresentado pela Estrada de Ferro Sorocab_ana,
assim como o ?'cspectivo orçmnento, na importancia de
34:793$101, e autm·iza a construcçiio de ,çete dessas casas,
sendo duas no t•anwl de Jlararâ c cinco 110 de 'l'iúaov
O Presidente da Republica de>s Estados Unidos do Brasil,
atteudcndo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocakma, e
de accôrdo com o parecer prestado pela Inspectoria Federal
das Estradas em uffieio n. 830/S, de 2 de dezernlJl'o de 1026,
decreta:
Art. 1.° Fica approvado o projecto-typo dn casa para
pernoite uo pes~oal dos trens, apresentado pela Estmda do
!•'erro Sorocabana, assim corno o rcspcctiYo orçamento, rcctific.adu, pela Inspectoria Fc~cleral das Eslt·Grlas, para a importan~ia de 3·í :793$101, euuformc os ducnmentos que com este
baixam, rulJricados pelo dircctor geral de expediente da Secretaria de Estado do l\linisterio da Viação e Obras Publicas.
Art. 2.° Fica a Estrada de Ferro Sorocabana autorizada a
construir sete casas de nccurdo com o projecto e orçamento ora
approvados. sendo duas no ramal de Itararé, (uma em Itapetininga e outra em Itararé), c cinco no ramal de TibGgy (duas
em Bernardi no de Campos, duns em .Assis c uma em Indiana).
Art. 3.° Correrão por conta do capital dos ramaes de Itararé e Tibagy as despezas que furem effPctivamentc feitas,
at•~ os maximos, re:::pcctivamentt•,
de
69: 58G!ji:!O~
c réis

Ji3:ü65$505.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro ele 1D:27, I OGo da Indepcndcncia c 39" da Republica.
\VABHI:-.lGToN LUis P. DE Sousl.:.

Victor KondC1'.

bECflE'tO N. 17. 62r.i -

DE 7 DE JA:'\E:IHO DE 1027

Apptot•a o projeclo e iJI'çamcnto, na ilnportancia de 96:07 4$,
de reforma e reforço das intallações pm·a abastecimento
da(Jua ri estação ".Jotio Rrwzalho", do J'amal de Tiba(Jlf, da
Estrada de FCI'ro SoJ·ocabmu'
O Pt""·esidcnte da Rcpul.Jlica dos Estados Unidos do Brasil,
nltendcndo ao quo requereu a Estrada de F'erro Sorocabana, e
de accôrdo com o parecer a respeito prestudo pela Inspectoria
Federal das E4radus em ufficio n. 810/S, de n de dezembro
de J 92G, decreta :
.Artigo uni co. Ficam approvados o vrojccto c orçamento
que a este acompanham, rubricados pelo director geral de
Expediente da S~cretaria de Estado do l\1inisterio da Viação e

Al!'l'OS DO PODER ltX~CU'l'lVO

Obras Publieas, do reforma e l'eforço das installações para
abastecimento dagua á estação "João Hamalho", do ramal do
Tibagy, da E::;trada de Ferro Borocabana, excluida a construcção de uma casa para o bombeiro, por não estar, no projecto,
provida das indispensaveis dcpendencias sanitarias.
§ i Fica autorizada ~ inscripção, na conta de capital do
ramal de Tibagy, das despezas regularmente apuradas em opporluna tomada de contas, até o maximo do orçamento ora
approvado, o qual, em consequencia da exclusflo da casa a que
se relere o artigo unico deste deereto, ficou reduzido á imporfallcia de 96 :074*000.
§ :~." A Estrada úe l.'el'l'O :-iul'ocabana ~~lllfJregará, nestas
obra~. o!; maleriaes da. actual i11stalla~,;ão do almstecimento
dagua, que ai nua possam ser aproveitados.
0

•

lHo de Janeiro, 7 de janeiro de 1927, 106° da Independeuc ia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE BOUSA.

Victor Konder •.

DECRETO N. i7 .626

-DE

7

DE JANEIRO DE

1927

Jpp;·uvtt v p;·ojecto e respectivo orçamento, na importancia
de .(j(j: 170$ (sessenta e sei,~ contos cento e setenta 1nil
1·éis), do abastecimento de agua ao posto teleg1•aphico do
lâwmet;·o 5G3 do 1·amal de Tibagy, da b'st1·ada de Ferto
.Soi'ocabana
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
allendendo ao que requereu a ~~strada de Ferro Sorocabana
e á vista do parecer prestado pda lnspectoria Federal das
Estrad::ts, em officio n. SH/8, de U de dezembro de 1 V2ü, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto e orcamento
do abastecimento de agua ao posto telegraphico do kilometro
563 do ramal de 'fibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana, os
quae.s com este baixarr, rubrica.dos pelo director geral do Expediente da Secretaria de Estado do Minjsterio da Viação e
Obras Publicas.
Paragrapho uni co. Serão levados á conta de capital do
ramal de Tibagy as despezas que forem effectuadas com as
respectivas obras, até o mnximo do orçamento ora approvado,
na in tportancia de 66: i 70$ (sessenta e seis contos c.ento e setenta mil réis).

Rio d~ .Tanriro, ·,· de janeiro de 1927, ·1 06" da Independcncia e 3U 0 da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Victor Konder.
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ijECRETO N. 17. 627 -

DE

7

DE JANEIRO DE

1927

'Approva o projecto e orçamento, na irnportancia de réis
26:250$400 (vinte e seis (;Gntos duzentos e cincoenta mil
e quatrocentos réis), de refm·ma e 1·e{orço do abastecimento de aoua, no lrilometro 328, do ramal de Tiba(]l}, da
Estrada de Ferm So1·ocabana
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
,attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocaban.t
-~ de accordo con;. o parecer a respeito prestado pela Inspccloria Federal das li~stradas, en• officio il. 815/S, de 9 de dezembro de 1926, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto e orçamento
rle reforma e reforço do abastecimento de agua, n.o kilometro
328, do ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana.
constantes da substitujrão dos canos por outros maiores e da
constr-qcção de mha caixa de agua de cimento armado, com
capacidade para 50 metrQ_s cubicos, conforme os documento~
que a este acompanham, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e
Obras Publicas.
§ 1.° Fica autorizada a inscripção, na conta de capital do
ramal de Tibagy, das despezas regularn:ente apuradas em oppor·ttma tomada de contas, até o rr:aximo do orçamento ora
approvado, na importancia de 26:250$400 (vinte e seis conto~;
duzcnfns e cincoenta mil e quatrocentos réis).
~ 2. A' Estrada de FrrTo Rorocabana empregará. ne~d a c;
obras, os maferiaes da actuad installação do abastecimento d1!
ngua. que ai-nda possam sPr aproveitados.
0

Rio de Janeiro. 7 de janeiro de 1927, ·l06° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

SousA.

Victor Konder.

DECRE'rO N. 17. 628 -

DE

7

DE JANEIRO DE

1927

Apprntn os pro.icctos de casa.~ para moradia do agente da estação de Chavantes e dos mestres de linha, nas estações
de Cerqueira Cesar e O!tatá, do ramal de Tibaqy, da E8trnrfo r/c Ferro Soror.nbana. e bem assim o.~ orf;amentos.
na importancia de 32 :271$916 (trinta e dous contos
duzento8 e setenta e wm mil novecfmtos e deze.'!eis réis).
e 9:880$082 (n01'C crmtns oitocentos e oitenta mil e nifenta e dous réis)
O PrP.::idPnfP da Republica do~ Estados Unidos do Brasil.
affPndenrln an flllP T'NfllPrPu a Estrada de Ferro Sorocahana
e de accôrdo com r~s informatões l'restadas pela Jnc;prrfnria

16
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ltederal das Estradas, em officio n. 843/S, de 9 de dezembro
de 19:!G, decreta :
Artigo unko. Ficam approvados os projcclos de casas
para moradia do agente da estação de Chavantes, e do~ mestres dl~ linha. nas estações do Cm·queira Cesar e Quatá, todas
do ratnnl de Tihagy, da E8trada de Ferro Sorocabana, e bem
assim os respectivos orcan:ontos, reduzidos. pela Inspectoria
Fcdl'rnl das Estradas, ús impo_rtancias de 32:271$916 (trinta
c dous contos duzentos c setenta c um mil novecentos c dcze~cis réis) e 9 :880$082 (nove contos oítocentos c oitenta mil
e oitenta c dous réis), conforme os documentos que com este
baixam, rubricados pelo dircctor geral de Expediente da Secretaria de E_;;fado do .Minislrrio da Viac_;ãn c- Obras Publicas.,
Paragrapho unico. Fica autorizada a inscripção, na conta
de capital do rH.mal de 'fibagy, depois de devidamente apurada em regular fornada _de contas, das dcspczas .que forem
effect.iYamente realizadas. att) os maxür.os do 32:271$916
(trinta n dons eontos duzentos o setenta c um mil novecentos
c rlPzrst'is róis). com a construc(;.ão da casa para o agente da
estac;ão de Chavantcs, e 19 :760$·H3'1 (dezcnon~ contos setecentos c E;essenta mil cento c srsscnta e ·quatro réis), com a das
duas casas para mestres de linha, nas e:-;ttu:õcs de Cerqueira.
Crsar c Quntá.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1927, ·106° da Indeperi..
dencia e 39o da Republica.
\VMHI!NGTON

Lms P.

DE

Sot:s:\.:

Viclol' Konder.

JH~CllETU N. 17.G~U -IH:

A 1JJJ1'ovwf11

11

ns (llfrNr.r;ües frita.~ 11M;

DE JANI!~!HU U)J;

HJ21

cslat-nlos l'la Compgnltia

de Lacticinios Palm111'a

O Prcsident~ da Republica dos Eslado::; TJnicios do Brnsil,
nltendcndo ao que requeren a Companhia de Lacticinios Palmyra, eom sédc na cidade de Palmyra, Estado de lVIinas G'3raes
autorizada a funccionar pelo decreto n. 16.165, de 6 de ou~
tubro de 1923, c devidamente representada. decreta:
Art.igo unico. Ficam approvadas as aHcraç!ôes feitas nos
estatutos da ,Çompanhia d~ L_acticinios Palmyra, de accordo
com a rP_solu_çao de seus accwmstas, ~otada em assembléa geral
rxfr·am·dmal'la dr ·~ 7 de f!utuht·o lH'OXl~o findo. ficando, porém,
a mesma enmtmalna obrigada a eumlll'll' as fol'rnalidades nHcl'iores exigidas pela legislação em vigor.

Rio dl} .Janoh·o. 7 de janeiro de :W?7, lOGo da 'Indepcndench c 39~ da Hepublica.
\VASHINGTON

LtJJs P. t)~ Sous.\.:

Geminiano Ly1·a Castro.

i 'i

ACTOS DO POiJEn ÊXECUTl \'0

OECRETO N. 17.630 -

DE

H

DE ,J.\NEIHO DE

19:?7

1'or11ft sem e/feito o dee1•eto n. 17.-142, de ·16 de dezembro de
1925, . que desapropriou terrenos emnprehendidos na fazenda de Santa Mada, de pmpdedade de D. Queen Keen.
Rocha
O Presidente da Republica dos E~fados Unidos do Brasil
resolve tornar sem effeito o decreto n. 17 .142, de 16 de dezembro de 1925, que desapropriou o terreno necessario á
construcção de uma barragem para captação das aguas do rio
Alambarysinho e, bem assim. a faixa ·de terreno .por onde deve
passar o canal de irrigação do Campo de Sementes de Rezende,
um e outro situados. na fazenda de Santa l\laria, de propriedade
de D. Queen Keen Rocha, no município e comarca de Rezende,
Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1927, 106° da Indepen ...
dencia e 39° da Hepublica.
LUis P.

\VASHINGToN

DE

SousA.

Geminimw Lyl'a Castro.

n~~Cll~To

No 17 .G3t -

oe

11

D~ J.\:'\E•Ho IJE 1927

Concede autorizaçlio d Compaqnie de Naviuation Sud-iltlolttique para funccionur na llepuMica
O Prcsidenl e da Rcpublica dos Estados Unido:; do Brasil,
a f I f'!Hh'ndo ao que re!]uer(lu a Compagnie dr Navigation SudJ\flantique, cc•m séde em Paris, França, e dl·Yidamcnlc representada, decreta:
:.Artigo unico E' concedida autorização á Compagnie de
Xavigation Sud-Atlant.ique para funccionar na Repuhlica com
os estatutos que apr·esentou e medianf c as el:msnlas que este
acompa~ham, assignadas .Pelo ministro de Estado dos Negocias
da AgriCultura, Industria e Gommercio, firando, porém, a
me~ma companhia obrigada a cumprir as fermalidadcs •ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
o

Rio de Jan('iro, H de janeiro
dencia e 39° da Republica.

ue

1927, 106., da Indcpen ...

WASHINGTo~ LUIS

P. DE SousA.
Gcminiano Ly1·a Castro.

leis de 1927 -'- Vol JI

.!
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Clausulas que acompanham o decreto n. i7 .631, desta data
I
A Ct~ntpagllie de Navigal iun ~ud-AUanl i que ~· obrigada a
tcc Uill t·cpt'C~~entanlu g'cral no Brasil, CO!'.' plenos e illimitados poderes para tratar e tlcfinitivament~~ I'Csoln~r as que::;tões qtte se suscitarem, qu·cr com o Govcrlto, qncr com particulare~, podendo ser demandado e recelwr dtacão inieial
pela companhia.

li
Todos os aclos que IH'alicnr no Brasil ficarão sujeitos
unicanwnfe ús rcspect.ivas leis c regulamentos c á jnrisdiccão
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
t-empo algum, possa a referida companhia l'Pelamar qualquer
exccpção, fundada em seus estatulo:-:, cujas uisposiçõe::; não
podcrãu servir de base para qualquer reclamação concernente
á cxc•ctH.:fio das ohras ou serviços a qnr- ~~lle<s se rcfnl'cm.

IH
· Fica depcmiPnl e de anl orizacãu do Governo qualquer alteraçfío que a com:pan'hia lenha de fazer nu-: l'Pspcelivo~ estatutos.
Ser-lhe-ha cassada u autoriza<,:ão para fmweiunm· na Bcpublica si infringir rsta clausula.

IV
l•'iea entendido que a autorização é dada St'll1 JH'ejuizo do
principio de aehar-se a companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas

v
_\. infr·ae.;ão de qualquer das clausulas para a lJUal nftu
esf.pja L'ontminnda. pena PspPcial será punidt. . con1 a multa dP
um con!o dt• r(~is (1 :000$000) a cinco contos do r(ds (5 :000$000)

e, no ea~<n de reine idencia, eom a caRsnc!i~' da autorização
concedida !'l'lo derreto em virtude do qual baixam a~ pl'esentPs
clausulas.
Hio de JaneL:o, t 1 do janeiro de 19~7. --· Geminiano Lura

Cast1'o.
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DEC.HETO ~ 1 • 17.632 -

DE

1:3

1U27

DE JANEHlO DE

Abre, ao Ministe1·io da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 11 :276,$400, para occorrer ao pagamento
dos v~ncin~cntos a· tJUC, ern 1925, fizeram jús, varios
{unccwnarz.os da Dn·ectoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, a cargo do Depaí'tamento Nacional de
Saude Publica
ü Jlresidente da Republica. dos E.stados Unidos do Brasil
usando da autorizaç.ão contida no art. 1° do decreto numer~
5. 018, de 25 de agosto de 19:26, c depois de ouvido o Tribunal
do Contas, nos termos do art. 93, do Regulamento Geral de
Contabilidade Publica, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça e Ncgocios Interiores, o credito especial de onze contos
duzentos c setenta c seis mil e quatrocentos réis ( 11: 276$400)
para o6correr ao pagamento dos vencimentos a qup, em 1925,
fizeram jús os seguintes funccionarios da Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial~ a cargo do Departamento
Nacional de Saude Publica: Alfredo da Silva Nogueira, interprete do Hospital Paula Candido, quatro contos e oito
centos mil réis ( 4 :800$); foguista, Americo Pinto, dous
contos oitocentos e oitenta mil réis (2 :880$); foguista José
Joaquim Vieira, um conto duzentos e oitenta e oito mil
réis (I :288$); foguista José Rayrnundo da Rosa, dous contos
cPnto e spss-enta mil J'(qs (~: 160$); marinheiro Laueindo
José da Silva, cento c quarrnla c oito mil o quatroec11fos
r,íis (148$400).

Hio de Janeiro, 13 dn janei I'O de HJ27, lOGo da Indopendencia c 3Uo da. Rcpublica.
\VAsHIN(iTON

LUis I'.

DE

SousA.

Liuguslo de Via11na do Castcllo.

DECRETO N. 17. 633 --

DE

13

DE J ANEl RO DE

1927

1lfJrr ao lllinislc1·iu da Guerra

o crrdilo especial de réis
5:027$775 (cinco contus vinte c set~~ 1nil sctccculus e setenta c cinco 1't3is), para pau ar o urde nado a que tem
direito o bacharel .Miguel Pernambuco Pilho, allditor,
interino, da / 8 Ci1·cumscripção Judiciaria Militar

O Prc:-;idt>nft\ da nPpuhlica do.-; Estados Unidos do Bra:dl,
u:"ttnrfo da autorizac:io eonstanf r do drcreto legislaf.ivo nunwro r;. Oi 4, dl' 11 de novembro ultimo c tPndo ouvido o Tribunal dr> Conta~. na fôrma da!" disposições nm vigor, resolve
aurir, pelo Minislerio da Guerra, o credito especial de
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5 :027$i75 (cinco contos ·vinte e setn mil setecentos c setenta
o eiill'o J'tqs), ]Iara pagunwnto tln orc1Pnado a qne tem direito
o bacharel 1\Iigucl Pcrnambttcn l•'ilho, na qualidade de autlitor interino da 7" Circumscripç.ão Judiciaria l\lil itar, entre
1 de outubro de J {)'!0 e 1 de a'bril de J {)21.
Hio de J::meiro, 13 de janeiro de 1927, 106" da Indcpcndencia e. 39° da Hcpublica.
\V.AsHINGTON LUis

P.

DE

SousA.·

.Yestm· Sczc[1·edo dos Passos.

DECHETO N. 17.634-

DEu DE JANEIHO DE

1927

App1·uva u projccto e 1·espectivo o1·çamento, na im.p01•tancia
de 28:181$200, de uma nova installação para abastecimento d'auua ás machinas, nct estação "Engenheiro Hel'millo", do muwl de ItararrJ, da Estrada de Fen·o Sol'ocabana.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
a ti cndcndo ao quo requereu a Estrada de Ferro. Sorocabana
c de accôrdo com o parecer prestado pela Inspectoria Federal
das Estradas em officio n. 884/S, de 23 de dezemlJro de J {)26,
uccreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projeclo· e orçamento
qne a este acompanham, rubricados pelo direcl.or geral ue
Expediente da Secretaria de Estado uo l\linisterio da Viação e
Oht·ns Publicas, cJc uma nova insf.allação para abastecimento
d'agwt ús machimts, na nstação ".EngPnlleiro Hm·millo", do
rnntal de Itaran\ da Estrada do Ferro Sorocahana, excluída a
construcção de mna casa para o bombeio, por nãu estar, no
}lr·ojecto, provida das indispensavcis installações sanitaria~.
Paragrapho uni co. Fica autorizada a inscripção, na conta
tle capital do ramal de Itararé, das despezas regularmente apuradas em tomadas ciD contas, ahS o maximo do orçamento ora
apvrovado, o qual, Ptn eonsequencia rla exclusão da casa a que
se refere o artigo nnico dest.c decreto, e por terem sido glozadas as verbas relativas á procentagem e a trilhos velhos, ficou
rPduzido á importancia de 28:181$200 (vinte c oito contus
cento e oitenta c um mil e duzentos réis) .
Rin de Janeiro, f4 de janeiro de 1{)27, ·106° da Indcpcr.dnneia c 39° da Rcpublica.

P.
Victor Konder.

\VASIIINGTON I..ms

nE

SousA.
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DECRETO N. 17.035 -

DE

H

DE .TA~Emo DE

1927

Manda observar as insf1'ttC(:(je.~ cmnplementm·c.~ ao reyttla?nento annc;l:o ao decreto n. 17.-161, de 6 de outubro de!
1926

O Presidente rla HPpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição. da Repuhlica, rf'solve que, na execução do regulamento annexo ao drcroto n. 17. 4G4, rle 6 de outubro de 1920,
para n cobrança e fiscalização do imposto de consumo, so.inrn
obsf•rvada<;: as inslruc~:õcs que a esl.e acompanham, assignnrla::~
JH'lo ministro dos N1•gocios da FazPnda.
Hio dC' .Janeiro, H rlP janPit•n de ·1927, 10G" dn Indrprnflrncia (' 39° rln nepuhllca.
'VARHINGTON

LVIs P. DE RorrsA.

r:ctulio Vamas.

Instrucções para a cobrança o fiscalização do imposto de consumo a que se refere o decreto n. 17.635, de 14 deste mez
Art.. 1. o As guias para acquisição de estampilhas para
productns estrangeiros sujeitos á scllagem dirccta serão organizadas conforme a nota de despacho que deverá consignar,
além dos elementos precisos ao calculo dos direitos de importacão, como determina o art. ·i76 da ~ova Consolidação dns
Leis das Alfandegas c Mesas de Henrlas, todos os dados necrssarios ú cobrança rlo imposto de consumo.
Paragrapho unico. Si o imposto a cobrar estiver em
fnnc(.'.ão do prc~;:o das mercadorias postas a despacho, a nota
consignal'á os vnlorPs glohaes, mas a g·u ia os consignar:í Prn
minueia, cspecialmenl.o, de acc«lrdo com as factnras consular
e commercial ou elementos outros subsidiarios á verificação e
fiscalização.
Art. 2. o Compete nos agentes fiscnes, em serviço na
alfandega, conferir as guias a que se refere o artigo anterior,
com as notas de despacho (scgündas vias) e facturas consular
e commercial, visando-as si estiverem exactas c annotando-as,
em caso rle irregularmmrte organizadas.
Art. 3. o O chefe da repartição ou seu ajudante imponi
logo a mult.a de 1 1/2 a 5 %, conforme as circumstancias do
caso c de accõrdo coh1 a disposto na 2" parte do § 2" do
art. 477 da Nova Consnlirlação das Leis rlas Alfandegns c
l\lesas de Jlendas, <Í guia organizada com infrac«::ão do art. 1"
C' seu paragrapho.
Art. '•. o A acquisição de estampilhas pelos importadores
rle artigos C'slrangl'iros fica limitada ú import.ancia eorrnspondnnte ú qnantidadP. qualidade, Yalor· e taxa rcsullanl.e da verifica(.'ão documental feita velo agf•rlle fiscnl .
.Art. 5. O confrr(mte que houveJ' de desembaraçar e dar
sahidn ao~ volunws despachados confrontará as dPclara~ões
da guia visada pPio agPnff' fiscal rom as JlH'I'Cadorins ronft•0
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r idas e com a 1• via da nota do despacho, visando tambem
aquelln, si estiver exacta ou annotando a differença de quantidade, qualidarle, prcco c taxa qun verificar c tenha relação
dirccta com o imposto devido.
Art. G. o A multa que tivf'r rlc ser imposta ao importador
de productos estrangeiros por motivo da differença a que se
refere o artigo anterior, obedecerá ao regimen aduaneiro e
terá por base as declarações da guia visada pelo agente fiscal
em confronto com o resultado da verificação nella averbado
pelo eonferente.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1927. -Getulio Vargas.

DECRETO N. 17.636 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1927

Concede rí Companhia Brunswick do Brasil, S. A., autorização pm·o f'uncc,imHH' na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aUcndendo ao que requereu a Companhia Brunswif~k do Brasil, S. A., com sédc em Portland, Maine, Estados Unidos da
Anwricn, c dovirlamcnte representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida a Companhia Rrunswick do
Brasil, S. A., autorização para funccionar na Repuhlica com
os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que este
acompanham assignadas pelo ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando. porém.
a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades
exigidas pcla legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1927, ·I Oô" da Indepenrlencia e 39" da Republica.
\VASHINGTON

LUis P. DE SoUSA.

Geminiano L1n·a

Cn,~;tro.

Clausub.s que acompanham o decreto n. 17.636, desta data

A Companhia Brunswick do Brasil, S. A., é obrigada a
t.er mn repre:;;entanto geral no Brasil, com plenos e illimitados voclrros pnra t.ralnr c definitivamente resolver as questões que se suscitarem. qlH'l' com o Governo, qt~er ~om. I?a:'ticnlares, podendo sPr demandado e receber ctlaçao mwml
pPla rompnn h ia.
li

Todos ns actos que praticar no Brasil fiearão sujeitos
lmicamPnfP ás rP~pPr.tivas leis r regulamentos e á .iurisdicção
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de seus tribunaes judieiarios ou administ.raf.ivo~. sem que,
PTH f nmpo algmn, possa a ret'1~rida companhia ~er.la~ar qu~l
quet· cxcepção, fundada em seus estatutos, cuJaS dtspostçoes
não podN·ão servir ele base para qualquer reclamação conl'Prmmtc :\ Pxcr.nçãn das ohras on ~Prviços a qtH' Piles se
r·efernm.

UI
Fica dependente de aufm~ização do Governo qualquer
alteração qne a companhia tenha de fazer nos respectivos
estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Repnblica si infrjnllir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo
rio principio de achar-se a companhia sujeita <l<J disposições
rlc direito que regem a:;; sociedadr.~ anonymas.

v
A infracçã.o rle qnnlqnrr das clausulas para a
rstPjn eomminadn pena t'SIH'Cial será punida com n
1 :000$ a 5:000$ e, no caso de reincidnncin, com a
da nutoriznção concedida pelo dPcreto em Yiefudn
ha ixam as presentes clausulas.
Rio de .Tam~ito, 18 õe janeiro de 1927. -

DECRETO N. 17.037 -

DE

18

DR .JA~RIRO DE

qual não
multa de
cassação
do qual

Gemininno

Hl27

Concede outorizaçrio cí sociedade mwn11mn Refina1'in M n(Jalluir.'l 1W1'fl fun:}riOJtm· e nppJ•m•n os resprrli!Jos rstnfnto.~
O PrflsidentP da Hepuhlica rlos Esfarlm; Unidos rio Brasil,
affcndenrln ao que rcr}ucrPu a sociedade anonyma Refinaria
l\IagnlltãPs, eorn srde nesta cidarln do Rio de Janeiro, n deviria nwn I c l'('pros('nf arla, decreta :
A1·tigo unico. K r,oncNlirla auforizaç.ão á sociedade anonymn Refinaria 1\lagalhãns para funccionar c ficam approYad.o~ os ('Sf nlutos que aprPsentou, ohrigada, l)Oi'ém. a mesma
socH'dade ao cumprim~nto das fnrmnlidarlP~ ullPl'iot·Ps exigidas pela legislação em. vigor.

Hio de .TnrwiJ'O, 13 de .i:nwit·n de Hl27, 1 ()(j" da IndPpcndencia f 3H• da Repnhlica.
w·.\~m:-.:nTnN

Ltns P.

Gem:inirmo

T~um

nE :;:;m'RA.
Castro.
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J)l~CHl!.:TO

N. 17.638 -

DE

18

DE JANEIRO DE

Hl27

Abre, ao Ministe1'io da .4gricttltttra, Jndttstria e Commercio, o
credito especial de 500:000$, par·a occorrer ás despezas
tia Directoria Geral de Estatistica, com o pessoal e material necessarios aos trabalhos ('inaes da publicação dos
1'esttltados do recenseamento de 1920, no corrente anno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando ria autorizaçiio contida no decreto legislativo numero 5.022, de 21 de setembro de :1926 e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fôrma do u. IX do art. 32 do respectivo
regulamento e do art. 93 co Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve ~brir, ao 1\finist.erio da Agricultura,
Industria f' Commercio, o credito especial de 500:000$, para
occori'er ús rlespezas da Directoria Geral de Estatística, com o
pessoal e material necessarios aos trabalhos finaes da publicnção dos resultados do recenseamento de 1920, no corrente anuo.

Rio do Janeiro, 18 de janeiro de 1927, 106° da Independew.:ia e 39u da nepublica.
\VASHI:-lGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Gerniniano Lyra Castro.

DECRETO N. 17. ÜJ9 Abre ao Ministerio

da

DE 18 DE JANEIT\0 DE

Fazenda,

o

credao

1927

especial

de

500:000$, pm·a as dcs1Jezas da Cai:ra de Estabilização
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13, do decreto le:;rislativo n. 5. 108, de 18 de dezembro findo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na fórma do regulamento approvado pelo
decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922:
Resolve abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 500:000$, para as despezas com a Caixa de Estabilização, sendo: 277:800$, de pessoal e 222:200,, de material,
rliscriminaclas na tabclla annexa ao decreto n. 17.618, de 5 do
corrente.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1927, 106° da lndependencia c 39° da Hepublica.
\VMHIINGTON LUis P. DE

Getulio Vargas.

SousA.
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DECHETO N. 17. üíO -

DE

18

IH~ J.\NEIHO DE

1927

Abre ao .Mini.ste1·io da Paze}.ula, o credito especial de
200:000$, para oc6m·1·er lW JW(Jmnento da despeza com, üO
agentes {iscacs do imposto de consumo da llniiio, creatlos
1wlo decreto legislativo n. G. 075, de 11 de novembro de
1ü2G

O Prf'sidento da llepuhlica dos Estados Unidos rlo Brasil,
usando da aurorizaçãn contida no f!Pcrcto legislativo n. 5. 07G,
fle 11 de noYembro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do rPgulamento approYado pelo decrpfo mmwro
15.770, de 1 de novembro de 1922:
Resolve abrir, ao Miuisterio da Fazenda, o credito especial
cie 200:000$, para occorrcr ao pagamento rla drspnza rmn ses~enta ag-fmtPs fiscaPs dn imposto dn cun;;umo da União, cr·Pados
j'JPlo eitado doerei o lPgislativo.
Hio de .Janeiro, '18 dr jam•irr.) de 'H)27. lOG" da lJHh•pendencia r ano da Hrpuhlica.
J. . ms P. m~ SousA.
Getulio Fargas.

\VARIIINGTON

DECHETO N. 17. Gld -

l)g

:?'1

DE .1:\:'\EIRO DE

1D27

Apprm•o. o JH'oiecto e 1'CSJU'Cf ivo m·çamcntn, na impm·trmcia
de 1 '17 :!190$470, tios wellwrmnentos nPcessar.ios á rstaçfio de Bernardino de Co.mpos, no 1'11mnl de TibOOlJ, da gs-

trada de Ji'crro Sm·ocalJana.

O Prl:'sidente da Rcpnhlicn nos Rstarlos Unidos do Rrasil,
aUPJHimuiu ao quo requereu a Estrada de Fnrro Sorocahana
e á vista do parecrr prestado pela Insp1~ctoria Federal das
Estradas, em officio n. 888/S, de 23 de dezembro de 19.:?G,
decreta:
Art.igo tmico. Ficam approvados o projecto c orçamcnlo
dos melhoramentos constantes de um novo abastecimento de
agua c do augmcnto de desvios necessarios á estacão de Bernardino de Campos, no ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro
Sorocabana, os quues com este baixam, rubricados pelo dirccf.or geral de Expcôiente fia Sccrelat·ia de Estado do Ministcrio da Viação n Obras Publicas.
Paragrapho unico. Serão leYarlas á conta do capital elo
ramal de Tibagy as clespezus que forem effcct.uadas com as
respectivas obras, até o maximo de 117 :990$470.
·
Rio de Janeiro, 21 de janpit·o de 1927, 10Go fla Inde·pcmJf'ncia f' 39'' da Hepuhlicn.
\YAHHIXGTON

Ixrs P.

Victor

DE SoPS.\.

J(onrlel'.

26

Ar.To~

DO PODER EXECUTIVO

n-r,cn E To N. 11. r, lj 2 l'roroaa

M

nF.

21

DF. .1 ANEmn DE

prazos para execuçtio de varias olJm.~
Ferrea Federal do Rio Grmule do Sul

1n21
un Viação

O Prf'~idente rta Rrpnblica dos Estados Unidos do Beaail,
atfendendo an qu~ requereu o Governo do Estado do Rio
Grande ão Sul, arrf'ndafaeio da Viação Ferrea Federal rlaquelle
Estadü, e:r-vi do decreto n. 15.438, de 10 de abril de 1022, e
tendo em vista as informações prestadas pela Inspcctoria Fedrral das Estradas. dPcrefa:
Artigo uni co. Ficam proi'OgarJos po.r um ( 1) mmo o prazo
fixado no decreto n. t 7. 189, de 13 de janeiro de 102G. e vor
dous (2) annns os fixartos nos drcretns ns. t 6. 280, de 26 de
dezembro rte 1!123; 16.724. e 1G.733, de 21 rlc rlrzemhro de
H124: 1G.lH7 •' '1G.fH8, rlP '27 dP março dr 19'?i>; 10.95ü. de 24
dPjunhndp 1!12!'>; 16.fl6S e 16.977. de 1 e 1!l de julho rte 1925;
f' no aviso n. 10. de 22 de janeir·o rle 1925, do Ministerio da
Yiar,ão e Obras Publiras, para a conclusão das obras de melhoramrnto da Vtacão Ferrea Federal do Rio Grande do Snl.
et1,ios pmjPciM e órc:amrntm1 fot·am approvados pPlos ritarlns
acf.os.
Rio de .J:mPil'o. 21 dr janrlro rtP- I !127, I Oll" da Inrlopenrlencia e ::mo da Hepnhlira.
\VARHTNflToN

Lms P.

nE Sovs.\.

Victor Konde1•.

nF.CfiRTO N. 17.61:-1 -

rm

:>1

DF: .TANF.TnO TlF:

Hl?-7

A1Jprova o projecto c 1'P,,r;pectivo m·çamcnto, na importancia
de 16:433$11 O, pm·a rt construcçtio rle mn 1'esm·vatorio
de aaua na estaçrio de Santo Anastacio, no 1'nmnl rfp, Tibo(J1J, do Esfl•orlo dr Fe1'ro Sorocalmna

O Presidente da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
atfendPndo ao quo rPqUPreu a Estrada de l!'erro Sorocahana
e á vista do parecrr prP-sfarln pela Inspectoria Frderal das
Estradas, em offirio n. AA!)/S. df' 23 de rlezcmbro de 1926,
rlccreta:
Artigo nnico. Ficam approvarlos o projecto c respectivo orçanwnto, para n construc~fío de um reservnforio de
agua eom rnpaeidadP de 250 nwtro::: cuhicos, a ser construido
na f'sta(:iío dP Santo Anastncio. no ramal de Tihagy, da EstJ·adn dP Fr•J'J'U Sorocahana, os qnacs com este haixam. ruhrir,ado~ ppio din•rfm· do ExpNlif'nfe dn Srr-r<'fnrin df' R~lado
do Minisf f' rio da Vinriío P Obras Publicns.
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Paragrapho unico. Serão levadas á conta de capital do
ramal rle 'fibagy as despesas que forem effectuarlas com a~
respect.ivns obras até o maximo do orçamfmfo ora approvado.
na i rnporf.ancia de 16:1:13$410.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1927, 106° da Tnde·pPnrlPneia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA·

Victor Konder.

DECRETO N. 17.644 -

DE

21

DE JANEIRO DE

1927

Approva o projerto e orçamento, na importanda de 60:019$172,
para a .installaçfio de um britado'r no lcilometro 144, parte
sul, da linha dP Itararé-U1·uguay, de conces.~lio da Companhia Estrnda de Ferro S. Paulo-Rio rJrandR

O Presidente da RC'publica dos Estados Unidos do Bra!'il,
aUcmdendo no que reqtwreu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande e á vista da~ informações prestadas p0la
Inspectoria Federal das Estradas, em officio n. 8rilt !S, flp 13
de clf'zPmbro de 1926, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvaclos o projecto aprrsen fa do
pela Companhia Estrada de Feno S. Paulo-Rio GrandP e n
orçamento substitutivo. organiímdo na Inspectoria Federal ela~
Estradas. parn a inst.nllnção de um britador no Jdlometro 1114,
parte sul, da linha de Ttararfi-Uruguay, de concessão rla requerf'nte, conforme os documentos que a e~te acompnnhflm.
rnbric:uJos prlo director geral de Expedient.e ela Rrrrrfnrifl d0
l~slado do Ministerio ela Viar,ão e Obras Publicas.
Pnragrnpho unico. De accôrdo com a clausula VI. n. :1.
nlimm h do termo do revisão, assignado em virtude elo elrrrrto
n. 16.259. fie 12 de dezembro ele 1923. correrão por conffl dns
taxas addicionnes a quP !=;p, refere a pol'f.aria exprrlida pnlo
Minisferio da Viação e ObraR Pnblicas a 21 de janeiro flf'
1921. as de~pmms que forrm effectuadas com a installnção flo
referido britador. até o maximo do orçamento ora approvflrln.
na importnneta de 60:019$172 (~0ssrnta contos elrzrnoyc mil
cento f' srtrnt.a c dois réis) .
R i o de .Janeiro, 2:1 de .fnnPiro ele 1927. 1Oôo da Tndrprndf'mcin (' 39° ela nepublicn.
1WASHINGTON LUIS DE FIOITRA.

Victnr Knnder.

DECHETO

~.

17.6 í G -

DE

21

DE .L\~E!I\0 DE

1927

.t\JIJH'Ol'rt o JH'o.k,:t.; do lupn de rcservatDdo d'tt(J1Ut d2 concreto
m·mrttlo, pm·a. o olmstcri1,wnto t.l'fi(I1Ut ás cstaçt1cs de ltapctinin.{Jrt, no '!'ama.l de Itm·m·r;, e de .A.ssis, /Jernartlino tle
Campos r Indiana, no 1'ftn!fll de 1'ibooy, tla Estroda de
J.'en·n Sm·or•ttÚll1llt

O Prcsideitlr- da Repullliea rios E~lados Unidos do Brasil,
altcndendo ao quo requereu a Estrada de Ferro Sm·oca~Jana
P. :í vista do pnrecnr· lH'ostado pela Inspcctoria }i'('flf'ral das
F~t.radas, Plll ol'fil·.io n. H<i:?/S, dr, Hi d1\ d('Z<'mht·o dn 19;?(i,
dl'creln:
Ar ligo unicn. Fica approvado o projecto do fypo rle reservnf.nrio d'ngua dr concreto armado, com capac~dadn rln 120
metros cuhicos, a ser ernprrgado no abastecimento cl'ngua das
Psf.açilf's de llapctiningu, no ramal de IlararP, P dn Assis. Bernar·dino de Campos e de Indiana, IW ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro t;oroeab::ma, o qual com este baixa. rubricado
pnlo directot' gPral de Expe(liontc da SecrPfaria de Estado do
l\linisterio da Viação e Obras Publicas.
Pnrngrapho unü~o. 1\s despesas com a conslrncção dos rnscrvntorios ri~'Vf'l'â~J ser levadas á conta de capital dos rnrnnes
citados, dPpoh que o J'PSp(•ctivo orçamento fôr apresentado
pela menci()nada Esll'ada para a necossnl'ia approvação.
Rio dn .Janeiro, 21 ele janeiro de 19.?7, 10Go dn ImleJlrmlencia e 39° da Republica.

LUis P. DE Rous.\.
Victor Konder.

\VASIIINGTON

DF.GHETO N. 17. G-16 -DE 21 Dg ,JANEIRO DE Hl27
.t\pp1·ova o pro,jecto c 1'espcctivo orçamento, na intJW1'lancia
de .13 :408$.122, para a construcção da estação lle Cm·1·apichel, na linha de Juazeiro, da Companhia Ferrovürh~'l I~ste

B1'osileiro

O Presidente da Hcpublicn dos Estados Unidos do Brasil,
al.l f'ndendo ao que requereu a Companhia Ferroviaria És te
BrasilPiro, c de aeeôrdo com o parecer prestado pela TnspPctoria Fl'deral flas Estradas, em offieio n. 829\S, d(~ 2 do
fll•wmbro dp 1 ~l:!G, decreta:
Artigo nnicn. Ficam apprnyados o projcctn o respectiYo
orçanwnfo, pam a construeção da rstacão rlc Carrapirhel, ela
Comp:mhin FPJTOYiaria J~sto Brasileiro, os quacs com Pstr~
haixam l'llh1·iradn~ pl'lo dirPctor ~·rral de Ex,wdiPnfp da SPf'l'Ptnrin dl' F.~fado do 1\linislrrio da Vinr:ii.o ~ Obra~ Pnhlirns.
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~ 1 :· As df~:-iJH~sas qnn for•~ HI eff(~dnadas com a citada
const rucção. aU' o maximo de 33: lt08$11:! (f rinf a c tres conlo~
quatrocentos e oito rúil quatrocentos e vinte c dous réis), do
OJ'I.:anH'nto ora approvado, reduzido a essa importancia em
emlSNJlleneia das corrceçõrs feitas na Inspectoria Fedrral da:;
Estradas, deverão correr na conformidade do qnc dispÕC!fl o
§ l" da clausula 19" e lcttra b da clausula ~" do contraclo
cclrhrado nos termos do decreto 11. 11. Oli·Q·, dt> 19 de feycrcit·o
de 1920.
§ 2. o Fica marcado o prazo de seis mezcs para a conclusão
da rdcrida construcção, a conf.ar da data em que a requerente
Li\'cr conhecimento do presente decreto.

Rio de Janeiro, 21 de jrnwiro de 19:!i, 106" da lndcvcndencia c 39" da Revublica.
,V,\SIIINGTO,N

LUis P. DE SousA.

Victor Konde1·.

DECHETO N. 17.61.7-

DE

21

))E J.\~ElllU DE Hl~7

JHn·e ao ).1liniste1·io tla .Justiça e i'iegocios Intel'ioJ'cs o credito
especial de 400:000$ pm·a attende1· ás despczas com a
c:cecuçrio do deC1'cto legislativu n. 5.033, de 6 tle nuvembro de 1926

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
I nndo ouvido o Tribunal de Contas·, nos termos do art.

~l3

do

Ilegulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, em vista
do disposto no ai'I. 51 do decreto legislativo n. 5. 053, de 6
dt~ JtOVI~lllhro do 1!l~(i, ahl'ir· ao Minisl.crio da J usLiça c Negot~ios lntci"iores o credilo especial de 400:000$, para attender ús
dt•spezas eom a execução do citado decreto, que modifica a
organiza~;ão judiciat·ia do Districto Federal.
Hio de Janeiro, 21 de j:uwil'o de J!127, 106° da IndPpcn-

dencm e

3~t

da Republica.

\VASHINUTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castellu.

DECllETO N. 1i. <HS -

NÃo

FOI PUBLICADO.
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DECRETO N. i7.64U-

DE

25

DE JANBIRO DE

1927

CunC1!de auto1'izaçtio d So,t:iedade Anonyma Puricelle Strade e

Cave para {uncciona1' na Rcpublica

U Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Plli'Ü'I'IIo
Stradc e Cave, com séde em Milão, Italia, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á Sociedade Anonyma Purieclle Strade e Cave para funocionar na Republica
com o.-:; estatutos que apresentou e mediante as clausulas que
a c si n acompanham, assignadas pelo ministro 1de Estado dos
Negoeios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando, por6m. a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades
ulterior<'s exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1927,
Llencia c :3go da Republica.
W ASHING'l'ON

LUIS

106° da IndepenP.

DE SOUSA.

Geminiano Lrura Castro.

Clausulas que acompanham o decreto n. f7.649, desta data

A Sociedade Anonyma Puric.elle Strade e Cave é obrigada a ter um y·epresentantc geral no Brasil, com plenos e
Htimitados vodercs para tratar e definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela Companhia.

li

Todos os aetos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente á~ respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que,
mn fpmpo algum. possa a

rdf~rida

que~· f'Xf~i~pçãn,

Companhia reclamar qual-

fundada em seus estatutos, cujas disposições
não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á execução das obras ou serviços a que elles se re~
ferem.

111
Fi!'a df'pPndente de a.utorização do Governo qualquer at-

fera~.:r"w que a

Gompanhia tenha de fazer nos respectivos es-

tatuto~.

Ser-lhe-á cassada a autorização para funccionar na Republica se infringir esta clausula.
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IV

li'ica onlendi.lJo que a autorização l3 dada sem prejufzo do
prineipio de achar-se a Companhia sujeita ás disposicões de
direito que regem as Sociedades Anonymas.

v
:\ infrac~ão de qualquer das clausulas para a qual não
este.ia comminada pena especial será punida com a multa de
um con!o de rl~is (1 :000$000) a cinco contos de réis
(5 :000$000), e, 110 caso de reincidenci~, com a cassacã~ da
autoriztl\;ão coneedida pelo decreto em virtude do q.ual baixam
as presentes clausulas.
Hio de Janeiro, 25 de ,janeiro de 1927. Castro.

DECRETO N. 17.650 -

DECHETO N. 17.651 -

DE

NÃo FOI

25

Geminiano Lyra

PUB~ICADO

DE .TANEIRO DE

1927

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores credilos
supplementares de .1.009:623$ âs vm·bas 5" e 7" e de
144:000$ e 184.:000$, respectivamente, ás sub-consignações
ns. 12 da verba 6" e 13 da verba 8" do art. 2o da lei ·numero
4.911, de 12 de janeú·o dr~ 192!$, revigorada, pora o exercicio
de 1926, pelo decreto n. 17.180, de 2 de janei:ro de 1926
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93
do H.cgulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve,
usando das autorizações constantes dos ~rts. 1o e 3° do decreto legislativo n. 5. 079, de 26 de novembro de 1926, abril·
ao l\finistcrio da Justiça c Ncgocios Interiores o credito supplemcntar do quatro mil e nove contos seiscentos e vinte ~~
cinco mil réis (L 009:625$), ás verbas 5" c 7" do art. 2" da
lei n. 4. 911, do 12 rlP .iarwiro dP Hl25, revigorada, par:1 a
exereicio de H)2ô, pelo dncreto n. 17.180, do 2 de janeiro de
f926 c destinado a at.tcndcr ao pagamento do subsidio do:;
Senadores c Deputados, nas prorogacões da sessão legislativa
do anuo de 1926; e os crcditos de cento e quarenta e quatro
contos de réis r 141 : 000$) c cento e oitenta c quat.ro contos de
réis (184 :000$), tamb~m supplcmentarcs ás sub-consignações, respeetivamente, ns. 12 da verba 6• e 13 da verba s• do
mesmo art. 2" da citada lei n. 4. 911, de 12 de janeiro de 1925,
revigorada pelo decreto n. 17. 180, já referido, e destinados a
occorrcr ao pagamento das dcspezas com a impressão e pu-
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IJlica~,:.ãu na Imprensa Nacional, durante as prorogações da
sessão do Congresso .1'\ a c ioual, no anno de 1926.

llio de .Janeiro, 25 de janeiro de 1927, 106° da Indcpendcncia c 39° da Ropuhlica.
\VASIIINm'oN

Auousto de

m~

. DEcnwro N. 11. H52 -

LUis P.

DJ~

SousA.

Vianna do Castcllu.

:?r>

DE J.\NF.mo DE

1021

Ab1·c ao Jlliniste1·io da .Justiça c Neoocios Inte1•io1'es o credito
espe-cial de 20:000$, para pagamento de ajuda de custo
devida

H

con(JI'cssistas e

1'Clt~Jiva

rí ultima le(Jisl(ltttl'a

O Presidente da Hcpublfca dos Estados Unidos tlo Brasil,
fendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art.. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, usando
da autorização contida no art. 2° do decreto legislativo nullH'l'O 5. 079, de 26 do novembro de 1926, abrir ao l\linisterio
cJa Justiça e Ncgocios Interiores o credito especial de vinte
contos de réis (20 :000$), para occorrcr ao pagamento de
ajuda de custo devida aos congressistas eleitos para o preenchimrnto de vagas abertas na representação nacional, na ultim~ lcgislntura, d~ accôrdo com as folhas organizadas nas
~('C'I'etarins das l'I'SlH'Ctivas Camaras.
Ilio dn .Janeiro, 25 de janeit·o de 1927, 106" da Independencia c :mo da HPpn!Jlica.
\VASHINGTON

.:1u(Jlf,slo

l:>J~CHETO

:N. 1'7. G53 -

llc

LUis P.

rn~

SousA .

Vianna do Caslcllo.

DE 20 nE J.\xr.mn nE 1927

novo.'l estatutos tla Sociedade
A 1wnuma "1\ E'co1lomiZ.ado1'a PaulUta", Ca.iXlt Internacional de Pensões Vitalícias. co·m sédc em S. Paulo, ado1J{orlos pela osse111Méa (JC1'al extraordinm·ia de 19 de

JpJJI'OI'a, com modi{icaçücs. os

uuosto de ffJ:26

O Presirlentr fln llcpublira dos Estarlos Unidos do Brasil,
allt'JIIIt•ndo ao que requereu n Socicdad.e Anonyma· "A Ecotwmiz<Hiora !>atJI isf a", Caixa Internacional de Pensões Vitalicias, c~)Jn sédc na Capital do Estado de S. Paulo, autorizada
n fnncewnar pelo decrrto n. 6. 959, de 21 de maio de 1908,
rt~solve appt·ovat· 5l'US novos est~t utos, a'doptados pela assem-

)J\,;a geral exlraoruinaria de seus accionislas. realizada em 19
ue agosto de 1926, confnrm~ os docui!Ie_ntos que a este acompanham, mcdia·nte as segumtcs cond1çoes:

I
0:3 C'slalul os são approvados com as alleraç•ões abaixo,
que deverão ser ratifi~adas p~la sociedade, pelos nteios legaes,
ll••ttf t·o do prazo de trmta dias:
.Ar f. 1o - Substituam-se as palaYras "associação". 1~01· "socif'darle" c a parte final "socios uma pensão vitaliCia'' por.
"segul'ados pensões vil alicias actuariaes".
~\rf. 2o Supprimidos os §§ 1o e 2°, redija-se da Reguinte fôrma, passando a const!lnir artigo das "Disp.osi<:ões
tt·ansif ol'ias". soh n. 15: "Cont muam a ser mantidas . a~
caixas A c B, com os segurados nellas respectivamente mscriptos c existentes, em 31 de dezembro de 1 fl25, até o seu
dPsappnr<•cimento, sendo rPguladas as suas rclaçõPs com a sociedade c as pensões pelas disposições que lhes disserem rcspPito IH'Stes estatutos, e sel'vindo aquella data, pa·ra todo os
effeitos, de base para o inicio das pensões actuariaes.
Art. 4° - Modifieada a sua nunu'ração para 3", ~dija-sc
o seu paragrapho unico da seguinte fórma:
"Dada a dissoluc.:ão da sociedade, os segurados serão rcenthol~arlos das suas reservas fechnieas, segundo os seus valon•s, por occasião de ser deliberada' a dissolução.
Art. 7o c seus §§ 1o e 2o - Substituam-se pelos seguintes
di~positivos que pas~mrão a const itHir sob n. iô, art.igo das
"I li:-;posi(;ões 'fransitorias" - "As JWnsõcs a serem distribuida~ aos srgurados inscriptos nas caixas A e B, serão calculadas aduarialmpnfe e correspondentes ás reservas technicas
Vl'l'ifieadas mn 31 de dPzembro de 1925, na fórnm adeantc preseripla c pela taboa R. F. 4 %.
§ 1o c\S pensõrs serão fixas C iguacs pat•a lodos OS pen:-' i11ll::"f as de cada e a ixa', rrspccf ivnmcnte.
~ ~" i\n easo dl' .fall<'rimrmfo dn qnall]UI't' pensionado,
os Sl'lls lwrdPiros neccssarios poderão rccC'her as importaneias qnc o mesmo não tenha recebido af.é o dia do seu fallecimcnf o, desde que f aes herdeiros as rcclamrm dentro de dons
amHJS da da fa em que tiverem tido conhecimento do fallcciIllcnto .
.Al'l. 8° c :-cus ~§ 1o c 2° - Snhstituam-se pelo seguinte
disposif ivo quP, sob n. 17, dcVPJ'á fazer parte das "Disposi~·flr::" f ransitorias" A imrwrtancia das pensões vitalicias
fixa'das de accôrdo com o art.ig·o antecedente, será devida a
contai' de 1 dr janeiro de 1fl2ü. mas seu pag·amrnto só comef.'al'Ü a st•t· fpif o depois de approYados pelo Governo os respecf i vos calculas.
~ 1" O png:uncnfo rlcs~as pensões scr:'t feito por trimrsf rPs vencidos em 31 de marf;o, 30 de junho, 30 de setembro
e 31 de dczPmhro, 11wdianfe aUPsfado ou ccrtidiío de vida do
prnsionado, a juizo da din~ctoria.
§ 2"- A soc!Niade podrrá prrmiffir que as pensões sejam
pagas nas agrncws e correspon~enlt>s, correndo as despcza·s
de J'~'ll1~'SSas de fundos c outras mhcren.tes ao caso por conta
Leis de 1927- Vol. II
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:do pen:· ionado, quando o pagamento fôr feito em localjda'de
·em íflll' n~io houvet· agencia ou correspondente.
§ ~1" - Com a primeira pensão a ser paga se pagará
a dill'('l't'llc'a I'Xi~IPniP t-nfre a pensi'íu j:í paga· no armo de 1926
c a devicl<t. nu,.; lL·nuus dps(c al'f ig·o.
Ar I. !I" -- Pa~;:-;a a eonstituir, sob n. 18, artigo das "DisposiçoõPs 1 ran~iforias",_ Pliminando-sc.. a palavr~ "socio." e
accrp::;n·n 1 an1!o-s~:. r~pos as palavras doze mezes , a segumte
- "con"l'l~lll Jvos .
Arf. 10 Pas~a para as ''Disposições transitorias", sob
o n .. Hl, com as seguinl rs alterações: no inicio do art:igo onde
se diz '':ooein.s", diga-l·H~ "aetuaes"; no § to - supprnna-se a
palavra ··~:nc'Ülf;"; no ~ :J", onde se diz "artigo 16", diga-se
~·arli~o :!:.!", no ~ :r; no ~ ~" ·---- supprirna-sn a palavra "sacio"; no ~ :·)", Oltdo diz "ad igu 1G", c1 iga-se "ad igo ~:.!", § 3";
§ 6° -- snppl'itna-sc.
· 1\rt.
t 1 --· Pa..-sa a cnnsf i f nir ar·tigo da~ "Disposições
transit.orias'', suh n. 20. com a seguinte redacção: "Continua susJwn~a a aceeitac.,•:iu de novos sPgurados, emquanto não
forem aprc~1mlado~ ú approvação do Governo unvos planos,
tabella.'; t! n polke:-; para uperaçõPs do r•mdas vitalícias actuariacs " não ftn· elevado o capital ~oeial.
Arl. 1~. Pas!'!a a consfif.uit· aJ·tigo das "Disposições
transilorias··, CllTll o numero :.?1, suhi:ilituidas a·:; palavras.
:·associados" JlOI' "segurados" c no ~ 1", toda a parte final a
partir de "dp::;de que" vclo seguinte: "podendo ser reeleitos".
· Art. J :J. Passa a lPr o numero 5", acc·rcsccnta·ncto-se no
fim as palavras: "devendo ser elevado ao minimo exigido
pelas leis c regulamcnf os que vigorarem por occasião do inicio de novas operacoões".
Al'l. 15. Pa'ssa a ler o numc1·o 6", assim redigido: "As
resén·as Lechnieas acf uariaes per I m1ccrão aos scgul'ados na
f6rma estabelecida nestes estatutos c nas lei!5 e regulamentos
que vigorarem sobre o assumpto, devendo da· cscripturação
da sociedade constar os l.itulos ahaixo, nos ·quacs serão feitos
os lan~amenlos inhercntes a cada um:
a) "Reserva technica a·ctuarial ", constituída c empregada de aceôrdo com as disposições legaes;
b) "HPserva elo contingencia", constituída c empregada de
accôrdu com os dispositivos regulamentares;
c) ~'Reserva G,statutaria ", formada p~lo saldo que se verificar annua~mcnfe na co~ta de "Lucros e perdas" e destinada a suppnr wwlqucr dlffcrença que possa haver no pagamenl o das pPnsõcs c desposa's soe iaes;
d) "Lucros e .perdas" - Esta conta será consf ituida pela
renda geral d3: s.oeiedade e lucros que se apurarem durante o
~nno c suppy11·a ç• pag!lrnento de todos os compromissos e
~es~wzas so~~lnf's, mch!Sl\'L~ os diviflPmios at1~ 12 % sobre o
capllal l'PaiJ~:Hio. ~·wndo o Sl'll saldo liquido, uevedor ou crcdol', lcYado a eonla de "HesPrYa Pstatutal'ia";
·
c) "I>ensõPs a liquidar" .\. esta conta serão levadas
ll_nntl_!tlln."nf~ as pcns<1e:;; Yencidas e não reclamadas, as quaes
fwarno a cll:-:posJ<;ãn do:-: .~ngurados.
. . :\1'1 ·. lt.i.
Pa~:-;a a t'OJL..;f ilttit· arf i~o das "Disposições
11 1\lto.~lloc In:-~ . ~t•h n lllllltl'l'o ':..''!. n~:o-~i111 I'Pdi~ddu:
".\..;,., . .,,.,.,:H ll'l'ltniea;-; at'lnat·inl's das
·
"
e a 1xns ~" e B,
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actuaes serão constituídas separadamente com os saldos existentes em 31 de dezembro de 1925, nos actuaes "Fundos inamovíveis" c de "Pensões" de cada caixa, respectivamente, os
qu:tcs ficam extinctos.
Das reservas assim constituídas ~erão retiradas annualmentc as importancias necessariaE para effectuar o paga·mrnto das pensões vencidas a que tiverem direito os inscripf.us nas referidas caixas A e B.
§ 1o - Os sa'ldos dos fundos de reembolso, de cada caixa,
que ficam extinctos, serão incorporados aos fundos inamoYivP':, c df' prn:-;ões das respectivas caixas, antes da constituir;ão das t·csenas technicas.
~~ 2" Do fundo inamovível de cada caixa, existente na
data acirlln, antes de passar a constituir as reservas tcchnicas,
seriiu deduz idas as impor'! ane ius ncccssarias para complc1a r· o fundo de resgate.
~ :;n O "Fundo de resgate", a que se I~cfere o paragrapho anfPcedcnfe, será constituído pelo saldo existente no
acLual fundo em 31 de dezembro de 1925, corrcspondendo a
sua importancia' ao valor dos titulos emitt.idos pela sociedade,
c ainda não resgatados até aquella dala, em pagamento dos
vensionados que se retiraram, sendo a importancia neccssaria para completar· I ai resgate supprida, nos termos do paragrapho antecedente .
.Daquella' data em deante será este fundo accrescido pela importancia das pensões dos rtue se retirarem da sociedade cedendo á mesma os seus direitos, nos termos do art. 19 e seus
paragra'phos, destinando-se essa importancia ao pagamento
dos juros e resgate dos respectivos titulas.
§ -i" - Serão formados um fundo de r·eservas e um fundo
de pcnsõPs a lif}uidat·, nos lci·mos do a !'I.. 6° destes estatutos
e eum as applicações ali i estabelecidas.
Art. 17. Passa a ter o numero 7°, a·ssim redigido: "Os
fundos sociaes serão empreg~dos em apolices das dividas publicas federal, e:;taduaes ou municipaes, immoveis, hypothecas, c a uç•ões e outros ! itulos, obedecidas as prescripçõcs das
leis e regulamentos de sPguros que vigorarem.
Art. 20. Passa a ter o numero 10, substituindo-se no paragrapho unico a palavra- "Associação"- por- Socie.dade".
Art. 21. Passa a ter o numero 11, accrescentando-se o paragrapho uni co, a pôs "50 :000$000" as seguintes palavras: "a
juizo da assembléa geral", e substituindo-se a parte fina'!
desse paragrapho, desde a palavra "cabendo" pelo seguinte:
"devendo a mesma assembléa determinár quanto dessa impol'f ancia calJerá a cada director".
Art. 24 - Passá a ter o numero 14°, substituídas as
palavras "Associação e srus associados", pela's seguintes: "Sociedadn o seus socios c segurados, bem como pela leis, decretos e reg·ulamenfos sobre as companhias de seguros expedidos pelo Governo.
Ar f • 25 - Passará a f c r o n. 23 das "Disposições transilorias", accrescentando-se no fim a·s palavras "da União".
Os arts. 3°, 5°, 18, 19, 22 e 23 passam a ter, respectivamente, os ns. 2°, 4°, so, 9°, 12 e 13.
Supprimam-se os artigos 6o e 14.

li
A sociedade continua inlegralmenlc sujeita tis leis c regnlamenlos vigentes ou que vierem a vigoral' sobre o olJjccto
das suas upera~;:ões.
Rio dP .Jarwiro, 26 de janeiro de 1927, 10G" da Inde}lendencia e :mo da RepulJlica.
\V.\SHINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Gctnlio Vw·aas.

DEcnETO N. 17. G5·1 -

DE

2G

DE .L\~ E mo DE

1927

Ab1·e, ao llliniste1·io da Fazenda, o c1·edito especial de réis
13:1·15S6U, para paaar a D. /rene Cardoso Tun·es, em vi1'ttule de sentença judicia1'ia
O Presidente da Repuhlica dos Estudos Unidos do Bl'asil,
usando da autorização contida na resolu<;ão legislativa numero 5. 070, de 11 de novembro do anno proximo findo, 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 1\linisterio da F'azenda, o credito e~pccial de réis
13:1'15$6·~2, vara pagar a D. Ircne Cardoso Torres o que lhe
é devido, em virtude de sentença judiciaria.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1927, 10Go da Indcpcndencia e 39° da Republica.
\VASHINGToN

LUis P.

DE SousA.

Getulio Vargas.

])J<3GI\ETO N. 17 .6G;; -

DE

2ü

DE .1.\NEinO

ng 1\J27

.11,.,.,

lW Müli:~tcrio da Ji'a:.cnda, o cJ•edito es})ccial de réis
127:f)fH$!Hf;, 1un·a 1Jft(JtWl.euto d(~ aluaucl tlc m·nwzcns
or~CIIJWtlos JU'la. Alfmulr•utr de Jlo1'1o Alcyre. no Bslado du
llio lirolldl' do S11l

O PJ•esidnnlc da llPpublica dos Est,ados Unidos do Brasil

11s:uuln dn anlo1•iza\:fio eonf.ida na rf'solnção legislativa nu~
111••r.o
1':! dn lto\'Pmht·o do nnno pt·oximo findo, n tendo
'''" tdo o ll'thllllttl d.- C:onl n~. na t"l'll'lllH do rPg-ulnmenf.o appro-

r, .o!':·." ..

~'"!~'.111.'111 d··~···~·lo '~· lf•.7'7~•. "" I""

.alnll, ·' 11

llon•nthro de 192~, resolve
""''~lt•t·u• da l•azenda, o ereditu especial de réis
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127:564$516 para pagamento de aluguel de dous armazcns
oecupados pela Alfandeg·a de Porto Alegre, no Estado do ltio
Grande do Sul, sendo ~cssenla e seis conlos de r6is (66 :000$),
de um c sessenta n um eonlo;; quinlwntos e sessenta e quatro
mil quinhentos c dezeseis r1>is ((H :3(Vl$516), de outro, conforme a demonstração r·pnwllida ao 'l'hcsouro 1'\acional lJPla
J)Plrgacia Fi~cal daquPlle Estado.
Rio de .Tanriro, :!6 rlr janriro flp 1 fl'?7. 10ü 0 da Indrrwndr.ncia r c:go da Repnhlicu.
\V.\RHI:'WTON

Lms P.

nE

Snn;t\.

Gf'lulio Vm·uas.

DECRETO

~.

17. 6Gü -

Suspende o estado de

.~itio

DE

26

DE J:\XE!T\0 DE

1927

no Estndo de Senta Cnl/tm·ina

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspendt>r, em f orlo o f f'ITitorin do Esta do dn Santa
Cathal'ina, o estado de sitio de que ll·ata o dccl'ctu n. 17.ü1ü,
de 31 de dezembro de 1926.
Rio de .Taneiro, 26 de janeiro de 1927, 10üo da Inflcpendf'ncia c :19" da Hcpublica.
\VASHlNGTO~

Ltns p.

DE

sous.\

Auausto de Vianna tlo Cm;Jello.

DECRETO N. 17.657 -

DE

28

DI~ J.\~Emo DE

1927

AJJ]Jrova os p1•ojcr.tos c 1·espcctivos orçmncntos, nn impm·fnncia de 73 :915$755, da construcção de um novo m·maze1n
e desvio de acces.w na estação de lndiann, tio 'J'tlJIWl de
1'ibagy, da Est1'alla de Ferro Sorocabana.
O Presidente da Hcpuhlica dos Estados Unidos rlo Brasil,
at t~ndr•ndo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabnna c
ri~ accôrdo com o pnrecPI' da Inspcctoria FedPral fins Estradas, ('Jll officio Il. 7/'M, dl' Rue jallt'ÍI'O do Clll'l'PJ\le Hlll!O,
dPcrcta:
Artigo unicu. Ficam aptn·ovados os projcclos o orçamentos que a este acompanham, rnln·icados JH'lo dit·retor gPral de Expediente da HccrPiaria dr Estado do l\linistcrin da
Viação P Obras PulJlicas, da construcçfio de um novo armazrm
P. flpsvin ciP accPsso, na ""la(:iln rln Indiana, do ramal dP Tihngy, da Esfrarla da Fel'l'o Sorocabana, nas imporfanrias,
J'f'S{Wcf ivnllH'IliP, df' 65 ;2!)7$0?'' e R :OiR$7:31.
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Paragrapho unico. Fica autorizada a inscripcão, na conta
de capital do citado ramal de Tibagy, da despeza regularmente apuradn em tomada de contas, até o maximo dos orçamen!os ora approvados, na importancia total de 73:915$755.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1927, 106° da Independcncia f' :19° da Republica.

'V ARHJNGTON

LUIS

P.

DE Rom~A ·

Victor Konder.

HEC:RI~TO

N. 17. o5R -

DE 31 DE .JANEIRo DE 1927

Proroga, nos Est'ados do Rio Grande do Sul, Matto-Grosso e
Goyaz, o estado de siNo de que trata o decreto n. 17.616,
de 31 dr der.em l1ro de 192G, até o dia. 28 de fevcrPiro JJro:rimo

O Presirl0nfe da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendPIHlo n que perdurmn ainda as cmusns qnc motivaram o
decreto n. 17.616, de 31 de dczemhro do anno passado, declarando em estado de sitio todo o territorío de quatro Estados
da Federacão, rrsolve prorogal-o até 28 de fevereiro rio corrente anno, nos Es! adof; r! o Rio Grande do Rui, Ma!to-nt·osso
e Goyaz.

Rio de J anPiro, 21 df' janeiro de
tlPnria P 39° da Repnhlira.

19~n.

WASHINGTON LUIS

106° da Tnrlcpen-

P.

DE SOUZ.\.

A uausto rle Vianna do Ca,çtello.

DEf:TlE'fO N. 17.659 --

DE

31

DE ,JANEIRO DE

1927

A.b1·r tw Minisferio lia Justiça c Negocios Interiores o credito
esprcial de sessenta contos de réis (60 :000$000), destinado a au.;rilim· o r.on(J1'esso Mrdico, realizado em Porto
,1fr(J1'e, em 1~26

O Prrsidenfr da Republira dos Estados Unidos do Brm~n,
consultado o 'frihnnal do Contas, nos termos do art. 93,
1o Rf'gulamrn!o Gf'ral dr Contabilidade Publica, resolve,
'Jsanrlo da anforização ronsfant.r do decreto legislativo nn:nero ·~. 045. dr 28 dr outubro proximo passado, abrir ao Minic:frrin da .Tustir,n P Negorios Interiores o credito ·espeeial
dP sessenf a ronf os de r!'is (GO :000$000), destinado a auxiliar
~cn:lo

3fJ
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o Congresso l\Jrdico, rf'alizarlo ern Porto Alrgrf'. rm outubro
tlf' 1926.
Rio de .Janeiro, 31 de janeiro ()p I !1:?7, 10:' .la Tmlepen:ll'llcia I' ~J!J" da Rcpublica.

Lus P. DJ<: SousA.
Auanstú de Vianna do rnsti'/To.

WASHINUTON

DECRETO N. li. GôO -

DE

Prm·oaa. o.ç prazos de que r:rata
~PP1'0I'fUio pel11 riet•1'efo

11.

1

DE FRVEnEJnn DE

1n:n

o al'l· '21, rlo l'f'(fulomentd
17.i!16, df' :10 (/,. Ollfuln·o de

1926
O Presidente da Republica do~ Esf adns Uni(los dn Brasil,
rlrcret.a:
·
.
~
_
Artigo uni co. Ficam prorogaJos. rcsprrt ivamrntr. para
31 dr marco e 30 de abril do corrente anno, os prazos de que
trata o art. 21 do regularnrnto approvado p!•lo drcrri"o numero 17. 496, de 30 de outubro de 1926.
Rio rle .Janeiro, 1 dP fPvPrPit·o flf' l !1?7, 1OG'' da Tndepen;lf'nciu r 39° da· Rernblica.
\VASHINGTON LnR

Gcminiano

DECRETO N. 17.661 -

DE

1

P.

Ly1'a

DE

SouR.\.

Cosfm.

DE FEVEREIRO DE

19?7

Couarlf' fi Coloate d'~ Company of Bl'azil, Limitcd au:m·izaçúo
pm·a {nnccionm· na RepulJlica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
11t1 endendo ao que rrquerou a sociedade anonyma Colgate
& Company of Brazil, LimitNI, com séde em .Tersey C:ily, Eslado fie Nova .Trr.sey, Estados Unidos da Amcrica, c •leYidamrnfc l'Ppresenlada, .dt'Cl'Pta:
Artigo unü~o. E' conr('(lida á Cnlgatc & Company nf Brazil, Lirnited, autorização para funccionar na llepuhliea com
os Pstalutm; qtw apresentou e mediante as f~lausulas qne este
acompanham, assigtmdas pelo ministro de I~stado flos Negocias da Agricultura, Industria e Commcrcio, ficando, porém.
a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidadt>s exigidas prla legrislaçilo em vigor.
Rio de Janeiro 1 de fevereiro
dependencia e 39° da Republira.

de 1!l?7, 1OG" da

WAsHI~GTON LVIs

P. DE Sous.\.
Geminiano Lura Castro.

In-
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Clausulas que acompanham o dec1·eto n. i 7.66!, desta data
I
A ~ociPdadr anonymn Colgal.e & Company of Rl'a~il, LimilPd, t'• obrigada a fpr um r<•tn·o:-;enfante gPral no Hl'a~il, enm
J>leno:-: o illimila.dos por!Pt'·PS pam tralae <' definitivamPnte rr-·
soln•r· as quPstõPs qUt• Sf' suscitarPm, quPr com o novcrno,
qtH'I' com pari iculurPs, JHHlPndn :-rt· dPmarHiado e l'f'f'f'lwr cita<;ão inicial lwla sociPdade.

II
OR pnrll'r(\;; do manchfo cnnfrrido ao rrprP~rntantc s1í
são l'l'f'onhf'cidos para o:-; urlos ronrf'rnrn!Ps am; filli' pm·a
quP a !"O('ÍI'd~t·dl' unnn:'-·ma foi t'SJH'CialnwniP nl'gnnizuda.
11[

Todos os netos QtH' pral icar· no Brasil ficar.ãn sujei! os
unicanwntr á:- rPspcctivas lei~ c reg·ulamentos P á jurisdic(:ão
de seus I rihunaPs judie ia rios ou administrativos, sem que,
(lJll tempo algum. pus::;a a referida sociedade reclamar qualquer pxccpçãn, fundada ('In seus esl atutos, cujas disposrções
não podPrãn servir de base para qualquer reclamação conrernpnfp á t'Xl'CtH;iin das obra.-. ou scrvi~·os a que clles se rc-

fcrrm.

IV
Fica drprmlrnle fle nutorizaç.ão cto Governo qualquer
alteração que u sociedade tenha do faz·er nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a auf oriznç'<io para funcciona~ na
fippuhlica SI' infl'ingir Psta clausula.

v
Fira rntr.ndido qur a autorização é rtada sPm prP.iuizo do

n~in!~ipiu rir achar-st~ a snciPda·rle sujeita ás disposic.:ões de
tiH'f'Jio quP r·pg·,.m as sociNiatiPs anonymus.

VI
.A infr·ac_ção de qualquer· das clausulas para a qual não
rsLPJa rontmm:!~la rwna PSpPci:~l srr{t punida com a muHa de
um eonto til' r.~'•s. ( 1 :0_00$) a crncn contos de réis (5 :000$) e,
no ~~aso tln rprneHlencra, ~orn a cassação da autori:zaç.ãn concedida Jwlo dt'CI't'fn Pm YJrtudc do qual baixam as IJI'esentes
dansula~.

ltio til' .Janl'ir·o,
Ll/i'll ('asfl'tl.

de fc•yc~r·c•ir·o dn 1fl?7. -

(;r•mim'ano
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DECHETO N. 17 :GG.~ -

DE

1

D~ ~~EYEHE!nO DE

1D27

Faz publica a adhesão do Reino do Hetljaz e elo Sultantulo de
Necljecl e das suas llependencias á Convenção e aos accôrdos da Vn.ião Postal Univasrrl assi(J1Utdos em StocldtOhlln
a ~8 tlc Ll(Juslu de 19:!·í
O PrP;.;idPntc da flcpuhlica :lo~ E.sl aclos Unidos do Brasil
faz puJJI ica a adhpsão, por padr do Heirw do HPdjaz e dt1
Sultanado de ~Pdjed e das :;uas dcpcmlencias, ú Cunvenc;ão o
aos accõrdos da União Postal UnivPrsal assignados em l:'tockholmo, a 28 dP Agosto dr 1924, conforme communicou ao
~linisterio das H.eia(;ÕPs Extpriores a Legação da Suissa nP~Ia
Capital, por Nota dn ;:; de Janeiro dr 19:!7, cuja trarluct~ão
of'ficial acompanha o presenl e decreto.
Rio dr .Tan~iro. Pm J dr Fc\·rrriro dr 1927, toG· da Tndrpendrncia r :J9° Ja Hepubliea.
\VMHIINGTON Lms P.

Octavio

Trarluc<,:ão

DE Sm :s_\ ·

Mana abrira.

officia~.

LPgação ;la Sui~sa no Brasil - ~. rlf:-:?:?/:2. J. d(' .Janeiro, em ~ de Jmwiro dr 1\>:?7.

Hin

Senhor :Ministro,
De ordem do meu Governo, tenho a honra de levar ao
conhecimento de Vossa Excellencia ,que, por nota do .22 de
Outubro ultimo, o Governo do Reino do Hedjaz e do Sultanado de l\"•cdjed e nas suas deprndcncias communicon ao Conselho Federal Suisso o desejo que tem de adherir á Conv0ncão c aos accôrdos da União Postal Universal indicados a seguir e QllC foram assig·nados em Slockholmo a 28 de Ago:::to
tle 1924:
1. Convenção postal universal.
2. Accôrdo rclal ivo ús cartas e r.aixas com va!or dccla.rado.
3. Accôrdo relativo ús t'ncommendas postaes.
4. Accôrdo rclaf ivo aos vales postaes.
5. Accôrdo relativo ás cobrancas.
6. Accôrdo rPlath-o ás assignaturas de jornaes c dP publicacões periodicas.
A adhesão do Hcd.iaz produzirú os seus rffcil os a partir
tlr 1o de .Tmwi t·o ()p 1D27.
Para sua pari ieipar,ão nas df'stwzas rin "Ru.rrrm lnff'nlnlionol", o }IPdjaz pPrlin sPr collocndo na elâsse 7•.
No qtlf' :fiz rf•sprito no arrl'lrdo rPlafivo ás encommPJHfn;;
pos~ilP:-<, o Hrdj:1z não pf1rccbrrú uma sohrrlnxa sup('J'inr n ~;;
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rcntimos para encomnwn<las postaes provenientes das suas
•lG,'Hcias de correios nu a estas destinada~.
n~ rqnivalr•ntP::.: de 1axas llHcPbidas pela Directoria dos
LDI'l'<'ios do Hedjaz t• nulrag infol'lltat;Õ<'s complonwntares s~
t'ão communiearlas dircctamcnte por esga Directori~ á Admínistracão dos Correios Ja Suissa e ao "Rarenu InternationaZ
cfp l' Union Postale UniverseZle".
A presPnte notificaç.ão (i feita a Vossa Excellencta em
''irt.udo dos arf.igos ~ e :3 ela Convenção postal universal de
Btoekholmo.
Aprovei to com prazer esta oecasião, Senhor Ministro,
para lhP reitrrar a segurnnr,a rla minha mais alta conRide-.
rnçfio. - Chs. Redard.
A Rua
\fini~f!'O ch~

Ji~xePllenda

o Senhor· Or.
Ortavio
F,gtado das RPlar,õf's ExtPJ'im·rs.

DECRETO N. 17. 663 -

DE

1

Mangabeira,

DE FEVEREIRO DE

1g27

l'ublicrt a ad lwst1o da 1'ogolandia (mandato francez) á Convenção lnfe1·nacional Radiotelegraphica. de 1912
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhcsão da Togolandia (mandato Francez) á Con"·']n<.:ão In f ernacional Radiotelegraphica, assignadn em Londres,

a 5 de julho de HH2, conforme consta da comrnunicaç.ão da-.
lada de 21 de drzcmhro ultimo, do Ministcrio dos Negocias Es!J·angeirns da Grã-Bretanha, transmittida ao Ministerio das
[lclações ExtPriorcs pPla Ernhaixada Britannica nesta Capital,
por nota dn 11 do rrwz findo, cuja tradncção official nt~nmpanha
prcscnh~ tll~t~rcto.

H in tln .Janeiro, i de fevPrPÍJ'o de Hl27, HHi" da fndepen.irncia P :~no fia JlPpuhlicn.
\VA!-{fiiNflTON

L!JIH

O(·tavio

P.

DF.

f:\omu.

Man(Jabeira.

Trarlueç.fín offirial:
Ernhaixa1ln Bt·itannica de 1n27 .

r~r i 1'0

Numo 6 -

Petropolis, f!• de Ja-

Rnnltor Ministro .

. Com refcrencia á minha nota n. 120, de 17 de Novembro
t1 1ttm~, e d•~ conformidade com instruc<.:ões do Principal SeL!f'lnrw de E_,tado dos Negocios E~trange:ros de Sua Majes:ade, tenho a .honEa de tr~msmi!tir a Vossa ExcellPnt·ia a inclusa commumGacuo, relativa a uma nova adhesão á Conven-
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ção Internacional Radiotelegraphica, assignada em Londres, a
r) de Jnlho de 1912.
Prevaleço-me desta opportunidade para renovar a Vossa
f~xcellencia os prnf.Pstos da minha mais alfa consideração. B. Alston.

ANNEXO
CO"M'MUNIJAÇÃO N.

31

rJonvcnçtio lntf'rnacional nadioteleoraphica

Assignada em Londres a 5 de Julho de 1!H2
ADHESÃO

Desde a communicação anterior, de 111 de outubro de 1926,
foi nofificada ao Governo de Sua Majestade Britannica a Heguinte adhesão, na data abaixo mencionada:
Togolanrlia (mandato rrancez) ........ :20 de Outubro de
192ü.
Fornign Offke, 21 df' Dezemhro de 192<i.

DRCHETO N. 17. üô1 -

DE

1 DE FEVEREIRO DE 1927

Faz publica a a.ilhesüo da Rhodesia do Sul ao Accórdo sobre
cartas e caixas com, valor declarado, assignado em Stoclrholmo, em 28 de Agosto de /924
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da fihodesia do Sul ao Accôrdo sobre
carl as n caixas com valor declarado, assignado em Stockholmo,
em 2R rle Agosto l}p, 192·4, conforme communicou ao Ministeria das RelaçÕeH Ex I m·im·es a Legação da Suissa nesta 08pital, por Nota flp 5 de .Janeiro de Hl27, cuja traducção official nrompnnha o prf'senfe decreto.

Rio de Janeiro, em 1 de Fevereiro de 1927, 106° da Indrpendt>ncia e 39° da Republica.
\VASHING'l'ON LUIS

P.

DE SoUSA.

Octavio Mangabeira.
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Tt·aduc(,'ão offieial.
Lt'gação dn ~ui~sa nn Brasil - N. G0-21/2 .•T. rlr Janeiro, em S dl' .Janniro de 1U27.
~('llltlll'

Rio

!\lini:-dro,

DP nrdrm do meu novrrno, f rnho a hm11'a flp lf'var ao
ronhPcimPnlo fll' Yossa ExePllPncia que, por nota dP l dc
dt>zPmbt·o ultimo, a LPgat;.ão do ~na MajP::-1 adP H ri Innnica rm
Brma rommunicou ao Com;elho Ft'deral SuiR~O a adlw~ão {\a
Rhodesia do ~nl an Acrtn·do das c a ri as e caixas com valor
dPelnrado, assignado mn ~tockholmo em 27 de Agnstu de Ul~ 't.
A HhwJI'sia dn Sul não appli.cnrá ns ctisposi<:õrs do Arcôrrlo relativas ú troea das cadns r caixas com valot' drrlaradn, taxadas de rrPmhulso, n<'rn as relaliYas ú lruea da5 raixns com dPelaração de valor.
A adltPsão da Hhodcsia dn Sul prolluzir:t srus PffPilos a
pal't ir da data da lH'l'Sl'llle communieação.
Esta nolifirac,:ãu 6 feita a Yussa Exccllencia. rm virtude
(\os arts. 2 c :1 da Conv<'nção 11ost al universal de SI ockholrno .
. \pt·ovPilo com prazrr esta uceasião, 81~nhot· l\linislro,
para llw t'l'il Pt'fll' n sPglli'atH;n da minha nmi:-; ali a Cllll:·dd!'ra~.:.fio. ('fls. netlurd.
~\ ~.ua ExcP!lencia o Senhor Dt·. Oclavio
ni;;!ro de .E:-;tltdo das llel:.u.:õcs Exlol'iorcs.

DECRETO .:\'. 17. ü65 -

DE

1

l\Ian~tlll'il'a,

DE FEVEREIRO DE

Mi-

1027

Abri" o C1'f!dito et~pccial de 1.844:102$062, para despesas e.Tccdcnte.r;: do s11bvrnr:ão concedida a institutos {cdcrae.r;: tle
ensino
O Prc~identc da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tPmlo consultado o Tribunal de Contas, na conformidade do
art. 9:1 do 1\Pgulnmento Geral de Cont.ahilidadc Publica, rPsolvc, nos frrmos da autorização contida no arl. :J" do dPCI'Pio
lrgislnti v o 11. 5. o:H. dn 20 do outubro de 1926, abrir, no l\1i)1isfPrio da Justi~.:a e Negocios Interiores, o credito de réiR
1. 844:102$062 (mil oitocPntos e quarenta e quatro contos,
cento o dons mil c sessenta e dous réis), de quo trata o dcr.t·eto n. 5. 126, rlP :w dn llPzC'mhro ultimo, para :d.tmtdct' a
dP~twsas PXI'PdPiliP3 da sllhYPnrão concedida a inst i bufos fpdPt'ars dn I'Hsino.
.

Hin dP .Janeiro, ·I do Íl)H'l'I'Íl'O dl' Ul.:?7, 10G" da Inrlppcn(' ~W" 11:1 H1•pnhlica.

rlPJl!'i:t

\V,\SHlNGTO~ LUIS

P,

DE SOPSA.

,\ 11(/Hslo r/c 1"imw rio Ct1sff'/lo.

.:\CTOS DO

D.EGllE'l'O N. 17. (}(}(} -
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DE

2

DI~ FEVERElllO DE

1U:.!7

.Abre ao Ministe1•io da Fazenda o credito esJJecial de cinco mil
c fJUinhentos contos de 1'tJis (5. 500 :000$), pm·a proseguimt•Hio dos fra/J(Jl/tm; tle 01'(Jfl11i:.açf1o t~ lançomrnto do imlHisfo sob1'e a 1·cnda

o PrPsidPnle da Ilrpnhlica dos Estados rnidos dn Beasil,
usando da autorização conf ida no art. 18, § 9", da lei n. 4. U8!1,
do 31 de dezembro do 1925, {~ tendo ouvido o Teibunal de
Contas, na fórma do regulamento approvado vnlo decrPio nnIlliH'o 15.770, de 1 do novPmhi·o de 1922, rnsolvP nhl'ir, ao
Ministerio da Fazenda, o credii;o especial do cinco mil e quinhentos contos df' réis (5. !'lOO :000$), qnc, nos termos do final
do referido dispositivo, srrá distribuído ao 'rhesouro, val'a
attendm· ás dnspcsas eom o prosegninwntn dos teabalhos de
org·anização c lançamento do imposto soht·P a l'Pmla; n·,·ngndas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de fevct·ciro de 1927, 1 OG" da Indepeudencia c 39° da Republica.
\VASHING'fON

I . . UIH P.

IH<:

Som:i.\.

Gclnliu Vargas.

f>ECHE1'0 ~. li. GGi -

DE

2

DE FEVEI1E!Hn DE

I DD

1\brr.. an Minislel"in ria Fazenda o c1·erlito es11ecial de 1'(!is
.H; :!J82$HJ7. pn.ra paoamento' de pe1·centaacns devidas ao
collector fetlaal de Smo·e, Estado do Ceará, .José Fer·reü·a

J>ontes

O Prl"sirfcnle da H1•puhlira dos F.slrtrlos Pnirlos rlo TITasil,
\T:-nnrlo da aulorizat:ãn ronlida nn rleCJ'flto ]flgislalivo n. 5.002 B.
de 18 dn julho de 192{i. c trndo ouvido o tribunal de Conta~.
na fcír!lla do rrgulnm1•nto appJ·ovado pelo decrflf o n. 15.770,
IIP I dl' JWvPmbrn 1lfl Hl:?2. rrsoJ\·p nbrir, an Minist.rrio da Faz~~nd.a. o ,C_I'Pdito !'f:'fH'rial. rlP 1:> :!18:2~ I !1/, impnl'l:mcia fJl!C resta
lTqnHia, .Ja cxcllndns os :Jilro~;; de móra. pam pngar ao collector
fcdPrrtl dr 8nnrr, Esfurln dn f:rará, Josr Frrrrira Pontes, as
T1 f'l'ef'nlagrns a que tem rliJ•pifo, nn prriorlo rircorrirlo entre
1·~ d:~ sefrmb1·n rlc 1!113 e 3·1 dP dczPmhro de 1922, rJpfluzirlas
<~.~: dP:-;p!•sa,.; a qnn RI' I' ia obrigado, si e si ivpssn Plll ('X<'t'eicio;
1'1~vogaclas as disposições em eonlrarto.
H.in rlP Janeiro, :? rle ff'vcrciro ele 19:?/ lOGo tia Imlc{)Cll•

ucneia c 3!) ua ncpubl iea.
0
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DECRETO N. 17. 668 -

DE

4

DE FEVEREIRO DE

1927

Abre, ao 1l1i1bi,,tcrio da Viação e Ob1·as Publicas, o c1•edito especial de J36 :96:2$902, pm·a pagar á firnta llaupt & Companhia a dif{c1'ença de cmnbio a (JUC foi feito o pagamento
do material ferroviario fornecido á Estrada de Pm·ro Central do Bras if, no anno de 1922.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autoriza.;:ão constante do decreto legislativo n. 5.057,
de 9 de novembro do anno passado e tendo ouvido o Ministeria da Fazenda c o 1'rihunal de Contas, nos termos do aet. 93
do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir
ao .Ministerio da Viat;ão e Obras Publicas o credito especial
de 136 :982$902, para pagar á firma Haupt & Comp. a differença de camhio a que foi feito o pagamento de material ferroviario foJ·neeido :í Estrada de Ferro Central do Brasil, no
anno de 1922.

Rio de .Ja'leiro, 4 de fevereiro de 1927, 106° da Independcneia c 39" da Rcpublica.
\VASHINGTON

LUis

P.

DE

SousA.

\-irlor Konder.

DECRETO N. i 7. 669 -

DE

1

DE FEVEREIRO DE

1927

Approva o projecto e J'eSAectivo orçamento, no. 1mprwtoncia
de 1.'H ;(;22.J8.'J5, para a installação de uma of(icinn de brilrml.f''lllo di! pedra na C.'ftação de noça Novfl, da linho Pal'fHifi(Jtui-Cul'ituba, ria Estrada de Perro do Parrmâ.
O Presidente da ltrpublira nos Estados Unidos do Bl'asil,
attelldcwlo ao que requereu a Companhia Estrada de FPtTO
São Pntl'lo-Hío Grande c á vista do parecer da Inspectoria
F,edflral da~ Estradas, em officio n. 890/S, de 28 de dPzcmhro de 1926. decreta:
A rUgo unico. Ficam approvnclos o projrcto c rcspnetivo
orçam(•nlo, f(tw corn {•stc haixa.m, rnhricados pPio rtirector
grwal dr• J•:xpfldi.r•nln da RPrrnfnt·ia de :Rsta(lo do Minister•io da
Viar.;ão r• OllJ'as Jluhlit·as, para a inslalla(.'.fío dn mna officina
de hrilanwrtlo riP pPrli·a na f'sf.açftn dn Roça Nova, da linha Pat·an:Jgn:í-Cut·ityba, da J<>;ft·adn r! I' !<'flrro do Paraná.
·
Pat·ag-,·apho uttir·o. As rlespr~'.as tleeor·r;mltes da citada inHlal.lar;iio rlr'VPJ'ão eot•rr•r pnr CllJJia rias
taxas
addicionacs,
conf'nt·tnr• Jll'f'l~l'ifú:i a l'lausu.Ja VIII do termo de revisão de
12 de maio rlf' 1!)21t. ah' o maxinw de 131:622$835 (eento e
trinta c um contos ~riscrntos e vinte e dous mil oitocentos
e trinta c cinco réis). eonforme o orçamento ora approvado,
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ap~esentado prla Insfwdori:l FP·:J.rr~d das Estradas, em substituição ao organizado ptda Comvanhia requerente.

Rio de Janeiro, 4 de fcYer1~iro de 19'..>,7, 106° f!a Indrprndencia e 3!J'' da fiepublica.
\V.\SHINGTO~

LUis P.

DE

SousA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17. 670 -

DE

4

DE FEVEREIRO DE

1927

Abre, ao il:Iinisterio da Viaçâo c Obras Publicas, o credito especial de 2:040$, pora attcndct ao paoamento de vencimentos c diarias a tfltC fez jús o ex-conductor tech.nico ria
Estrada de Ferro de Joazeiro a 1'herezina, Pedro Allrúnin
e Silva, no anno de 1913.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da antorizar;ão contida no decreto -legislativo n. 5.096,
de 10 dt~ dezembro do anno passado, c tendo ouvido o Ministeria da Fazi'Jida I' o Tril•mwl de Contas, nos tel'mos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir ao Ministerio da Vía~,;ão e Obras Publicas, o credito especial de 2:010$, para attendcr ao pagamento de vencimentos c diarias a que fez .iús o ex-condnctor fcchnico ria
Estrada de FPJTO do .Joa;,eit·o a Thcrczina, Pedro Alkirnin c
Silva, no anuo de HH3.
Rio de Jnnciro, 4 de fevereiro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
'VASHING'fON

LUis P.

DE

SousA.

Victor Konder.

' DECHETO N. 17. 671 -

DE

4

DE FEVgHEIHO l>E

1927

Approva os prujectos e respectivos orçamentos, na i1npoJ·tancia total de Rs. 164 :7,í7$6-10, da reforma e ampliação das
installações da estação de Ou1'inhos, no 1·amal de 1'i1Jit!J?f,
da Estrada de Jt'e1To So1·ocabana
O Pre&idcnte da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana
e á vista do parecer da Inspectoria Federal das Estradas,
prestado no officio n. 27 /S, de 18 de janeiro do conenlc
anno, decreta :
Artigo unico-. Ficam approvados os projectos e orçamentos para reforma c ampliação das installações da estaf;ão de
·ourinhos, no ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro Soroca-
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bana, os quaes com rsle baixam, rubricados pelo dil'cctor geral
de Expediente da ~eerctaria de Estada. do Ministerio da Vfacão
c Obras Pnhlicas, " constantes da construcção de um nóvo
ndificio pat·a a eil.ada psfa(;.ão; nugnwnfo e cobertura c).~ plqt~.forma e rnodifica(;ão e constrncção de linhas na explanada,
~P-l'V ÍÇOS PSSf'S nr·çado:-;, f'f'S{H'Ctiva lllf'llf r, Clll fls. Af): 25\)~ÜÜO,
lts. (H :HOI!f,rl70 f' Hs. IH :f>A<i$3RO.
§ 1." Serão lPvadas á conta de capital do ramal dr~ 1,ibagy,
as dt•spPzas qnc forem effectuadas com as respectivas obras,
at1S o maximo nos orçamentos ora approvadns, na impor·taneia
tola! de Hi1 :7.n$G I O (cPnlo e sessenta e quatro contos, setecentos e quarrnt.a e seln mil sPiscenlos c dez r<~is), á conta dos
cyuars devPni corTer ignalmente a despeza com a demolição da
aetual esla<.:ão, no caso em que tenha de srr estudada.
§ "!.." .\ Est J'ada df' F e l'l'o Sorocahana dt•Ycrá apl'l.";cntar á
homologa~~ão do GoviH'no FNieml as bases de accôrdo a ser
estalwlneidn com a Eslmda d1~ FcJTo São Paulo-Par·an.i, para
a utilização, em rorttllllllll, da nova ('St.ação de Ourinhos.
Hio d•• .Jarwi1·n. ~ rln fPYPJ'l'ÍJ'n dt• tn?7, lOG" da Tndcpen-ueneia c 3~}" da nt'pllhlica.
\V.\SIIINGTON

Lu rs P.

DE

SousA.

Victor J{oruler.

1 >EC !tETO N. t7. G72 -

DE

7

JIE FE\'EI\Ell\0 DE

1!1.:!7

8ttspcwlc o estado de sitio no fcrl'ilodo do Estado do Rio
Gl'ande do Sul
O Presidenln da Hepuhliea dos Estados Unidos do Brasil,
t·esolvc suspcnrler, no tPrril.orio do Estado do Rio Grande do
Sul. o 1•slndo r)p ~ilio n qtH~ ~n refere o dncrcto n. Hi.ü58, de
:31 de jn nf'iro d1• 1!1:.?7.
Hio de .i:uwiro. 7 de fevereiro de 1927, 106° da Indcpcndencia e 3D'' ela ltC'puhlica.
\VASIIINGTON

LUis P.

DE

SousA.,

Augusto de Vianna do Castcllo.

] )i<:t ~!tETO
.\JJ)Jl'lll'rt

r·oJ11

'

o

S. 17. G73 -

nwdiii,·r~~·iírs.
CooJH'J'ofivrt

DE

8

DE FEVEnELHO DE

19:27

nova 1'cfonnrr. dos cslHtutos da
Militar do Brasii

a

P1·e:-;idenfP da Hep~uhlica dos Estados TTnidos do Brasil,
a Cooperativa Militar do Brasil,
decreto n. 7Hü, de ~ de outubro

alf«>rHlf'JHio :lo qlll' l'f'QtH~rrn
aulnrizada :t ftJlH'l'ÍtHl:ll' pelo
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de 1890, com os estatutos appensos ao mesmo, cuja reforma,
successivamentc, foi approvada pelos decretos ns. 1. ô04, de
4 de dezembro de 1893, 1848, de 15 de outubro de 1894, 11.035,
de 29 de julho de 1914, e 14.821, de 23 de maio de 1921, e devidamente representada, decreta:
Art. 1o. E' approvada a nova reforma dos estatutos da
Cooperativa Militar do Brasil, na conformidade da resolução
votada em asscmbléa geral extraordinuria dos respectivos
accionistas, realizada nos dias 23 e 25 de novembro de 19"26,
observadas as seguintes modificações: a) restabelecimento do
art. 7°, podendo ser mantida a substiVuição, introduzida pela
reforma, do titulo de socio bencmerito pela de socio honorario e do de soei o cooperador pelo de accionista; b) restabelecimento do art. 12, sob a nova numeração de 11; c) supp1·essão das palavras "ou a vencer, no novo art. 47.
Art. 2°. Fica a mesma sociedade obrigada a cumprir as
formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1927, 106° da Indcpendcncia c 39° da Republica.

'VASHINGTON LUIS P. DE SOUSA,
Geminiano Lyra Castro.

l>EURETO N. t7 .071 -

lj}lg

8 DE FEVEREIRO DE 1027

Concede á 1C. C. Walw{ield & Contpany, Limited, autm·ização
para {unccionar na Republica
O Presidente da Repuhlica dos Esloados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a C. C. Wakefield & Company,
Limil.ed, companhia de responsabilidade limitada por accões,
com sédc em r . ondrcs, Inglaterra, c devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á C. C. Wakefield & Company,
Limited, autorização para funccionar na Repu'blica com os
estatutos que apresentou c mediante as clausulas que este
acompanham, assignadas pelo .Ministro de .Eslado dos Negocias
da Agricultura, Induslria c Commercio, ficando, porém. a
mesma companhia obrigada a cumDrir as formalidades ultel'iorcs exigidas pela lrgislar:ão em vigor.
Hio de .Tanciro, 8 rfc frvPrniro de 1!l?7, 106° da InderJOndencia e 39" da Republica.
\VAsHINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Geminiano Lyra Castro.
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Clausulas que acompanharam o decreto n. 17.674, desta data

A C. C. Wakcfiold & Company, Limited é obrigada a ter
um representante geral no Brasil, com plenos c illimitados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões
que se suscitarem, quer com o Governo, quer com partícula ...
res, podendo ser demandada e receber citação inicial pela
companhia.
II

Todos os acLos quo pralicar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos c :i jurisdicção de seus tribunars judieiat·ios ou administrativos, sem
que, em tempo algum. possa a referida companhia reelamar
qualquer oxcepção, fundada em seus estatutos, eu.ias dispo~
siçõos não poderão serYir de base para qualquer reelamação
concernente :í oxecu~;ão das ohras ou serviços a que clles se
referem.

UI
Fica

dr~pr~ndPnln

alf m·ar;ão qrw
cslatul os.

dr~

arJf.ol'i~ar.:.ão

a l'ltillpau!J ia

do

Governo qnalquc::-

lc•Jilla de fazer nos J'f~::;pcel.ivos

A companhia não porkr:í, I ampo11co. pr:llic:l r· nr~nhuma

opera1ião dn bat11~o. tH~:-:o·~ :ar t•rrt f'arnbiar~s ou O!Jf'J':tl' em seguros :-wrn q11n, par·a n:.:.'-;f' fim, solieifr~ IJI'I;VIUilWIJfe arJiorizar•ãu
esp1~cial ao 1\1 illistr~f'io dos Ncr;ocios da Fazenda.
"
Rer-1!11~-:í ~aE;sada a antor·iza~ão nara fnnccionar na
Jtr~p11blil:a, é'Í fran~i~ir· r~<..:fa elausul~.

-

TV
Fie cn lr~rH1ido quu a an f orizadiü (~ dada st•Jll pr·c.iuizo
do p_riJ~cipio de :wll:tt·-~:e a cornran.hia sujeita :í~ di:-;posições

d0 direito que regem as socirrlaclcs anonyrrias .

.A infrac_ção de qualquer. das clausulas para a qual não
csf f".! a eommm~~la pr~na esrccml será punida com n nmlf a de
um conl o do r.ms. ( 1 :0.00$) a cinco contos de r0is (5 :.000$) c,
no ~aso de rmnc1dcnma. çom a ca~sa!:ão da auf orização concedida pelo decreto Pm ;:utudc rio qual baixam :1.s prcsen!es

clausulas.

·

·

·

Rio do Janeiro 8 de fevereiro de 1927. Lyra Castro.
·

Gcminiano
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DECHETO N. 17.675 -

DE

8

DE PEVEREIRO DE

1927

Suspende o estado de sitio no territorio do Estado de. ~atto
Grosso, no dia 10 de fevereiro corrente, para a eletçao de
um deputado estadual

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do ~rasil
resolve suspender o estado de sitio em todo o territorw do
Estado de Matto Grosso no dia 10 de fevereiro corrente, para
quo alli se realize a eleição para preenchimento de uma vaga
existente na Assembléa Legislativa daquelle Estado.
ltio de Janeiro, 8 do fevereiro de 1927, 106° da lndepenàencia e 39° da Republica.
\VASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Auyusto de Vianna do Castello.

DECHETO N. 17.676-

DE

8

DE FEVgll.EIRO DE

1927

Sus}Jende o estado de sitio 11JJ ter1'itorio do Estado de Oo11az,
no dia 10 de fevereiro corrente, para a eleição de um.. sc'nador estadual
U Presidente da llepulJlica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio no territorio do Estado de
Guyaz. Júrante o dia 10 de f<~Yc1·ciro, para que se realize alli
a eleição para o preenchimcnlo de uma vaga de senador estadual.
IUo de Janeiro, 8 de fevereiro de 1927, 106° da IndeJ)ondencia c 39° da llcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Auyusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17. ()77 -

DE

9

DE PEVEHEIRO DE

1927

,1pp1•ova os novos estatutos da Companhia Segurança Jndusf1•ial, com séde nesta Capital, adoptados pela assembléa
geral extraoJ'dlnaria realizada em 4. de novembro de 1926

O Presidente da Itepuhlica dos Estados Unidos do Brasil, a.tt~ondcndo ao que requereu a sociedade anonyma Companlua Segur~nça Industrial, ~om sóde nesta Capital, autorizada a funccwnar na Repubhca em seguros contra accidentes em trabalho pelo decreto n. 14. 121, de 31 de março de
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1920, c ·mn scgnros e l'!)Srguros terrestres marítimos pelo decreto n. H. 932, de 5 de agosto de 1921, resolve approvar
::-~cus novos PsLatulos, adaptados pela assembléa geral extraor,d:inaria de seus tLccionistas realizada em 4 de novcmhro de
1926, conforme a accta que a este acompanha, mediante as
seguintes condi~õcs:

I
A Companhia conlinuará integralmente sujeita ás l·eis e
regulamentos vigentes ou que vierem a vigorar solbre operações de seguros, bem como ás clausulas dos decretos numeros 14.121, de 31 de mar(:o de 1920, e 14.932, de 5 de
agosto de 1921.

11

Os novos ·estatutos são approvados com as modificações
abaixo, que deverão s1cr ratificadas pela companhia, dentro de
30 dias da publicação deste.
Ac.arescente-se após "Capitulo I", as seguintes palavras:
"Da Companhia, sua denominação, séd:e e fins".
Accr·escenbe-se ao final do art. 2°, o seguinte: - "salvo
o disposto no art. 35, ~ 1° do Codigo Civil".
Na primeira parte do § 1 o do art. 4", substitua-se o seguinte: - "(regulamento que baixou com o citado decreto
numero quatorze mil novecentos e trinta e dous" c nãn "decreto quinze mil novecentos o tl'inta o dons".
No art. 9°, substituam-se as palavras "representando a
maioria do capital social" velas seguintes: - "em numero
legal".
Accrescente-se ao art. 11 o seguinte: - "Paragrapho
unico. Na applicaç.ão desses fundos será rigorosamente observado o que a r~espcito de cada um determinarem as lds e
regulamentos sobre operações .de s.cguros".
No art. 14, § 2°, substituam-se as palavras "por um dos
seus mandatarios", pelas seguintes: - "pelos seus representantes legaes".
Eliminem-se do § 1o do ad. 15 as palavras "com o prazo
de oito dias", e do art. 21 as scgu intes: - "o estatulal'io".
Redija-se o art. 16 da seguinte fórma: - Haverá annnalmcnte uma asscmhll'a gt-ral ordinaria, que se deverá cffecluat· no ultimo dia ulil do mcz de abril".
Ao final do § 1" do :nL. 28 accrcscmlte-sc o seguinte: "inclusive approva«.:ão do Governo".
A~ccrescenLP-sr no capitulo X, (Disposi~;.õeõs geracs), antes do art. H, c rcsp!'Ctivamrnte sob ns. 41 c 42, os seguintes dispositivos: - SCI'Ú do cem contos de rl~is o fnnrlo inicial
do garant.ia ().p que trata o art. 29, lrttra lJ, do rPgulamcnto
a{}provado pPlo decrnto n. 13.498, do 12 de mm'«.:O de 1919,
podondo SJ'L' augnwntado ele accôrdo com as leis c regulamentos em vigor.".
"A Companhia fica sujeita a todas as disposiç.ões de leis
e regulamentos vigentes c futuros que, pespectivamcnte, re-
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gc,rem os diversos ramos de seguros c de que tratam
estatutos."
O actunl art. 11 passa a ter o n. 43.

o~; J)fC-

S,I'Tltcs

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro flc 1927, 1 Oôo da IndcpcnrlPnc·ia c 39° da Hepublica.
WASHINGTON LUIS

DE Rom~A.

P.

Getulio Vargas.
Geminiano de Lura Cash·o.

DECRETO N. 17. (i7g -

DE

9

DE FEVEREIHO DE

1927

Approva as alterações feitas no.ç estatutos do "Banco Allrmtio
Transatlantico" (Deutsche Uebe1'seeisclw Banir), com séde
em Berlim ( Allcnwnha).
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o "Banco Allemão Transatlantico''
(Deutsche Ueberseeische Bank), com série em Berlim (Allema·nha), autorizado a funccionar no Brasil pelos ctccretos numero 8.847. de 26 de julho de 19·11, e n. 14.751, cte 30 do
março de 1921; e tendo em vista os documentos apresenfados:
Hcsolve approvar as modificações feitas em seus estatutos pelo mesmo banco, nas assembléas geraes de accionistas
rcaliza'das em 28 de junho cte 1923 c 29 de novembro de
192,í, passando o eapitnl social a ser expresso rm marcos
ouro (rcichsmark) .

Rio ctc Janeiro, 9 de fevereiro cte Hl27, 106° da Indc~9" da Rrpnblica.

TH'ndl'nria ('

\VARHINGTON

Lurs P.

DE

SousA.

Getulio Varaas.

DECRETO N. 17. 679 -

DE

9

DE FEVEREIRO DE

1927

.t\b1·e, ao Ministerio da Fazenda, o credif,_, especial de r(:is

115:161$290, para attender, no cor1'entf' anno, ao paga-

Jnento de augmento de vencimentos concedido aos auditm·es e adjuntos do representante do Ministerio Publico do
Tribunal de Contas
O Presidente da Rcpublica dos Estado:;; Unidos do Brasil
nsando cta autorização contida no decreto lrgislativo mmH'l'~
5.145 A, de 7 de janeiro findo, c tendo ouvirlo o Tribunal de
C:ontas, na fórma do regulamento approYado pelQ decreto numrro 15.770, de 1 de novembro d!' 1922, resolve abrir, ao
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Minist.crio da Fazenda, o credito especial dl:l 115:161$290, para
attondcr, no corrente anno, ao pagamento de augmento do
vrmr.immd.os c~nrwnllido aos aurlilo1'ns c ad,inntos do l'f'PJ'Psnnianln do 1\linislr)rio P•ublil'o do 'l'rilnmal de f:ontaH.
Rio de .Janeiro, 9 de fevereiro do 1 ~27, 1OGo da Tmlopondf'rwia I' :wo da Rcprublica.
W.>\SHINGTON

Lms P.

DE RnrrRA.

Getulio Varrias .

nF.CRI~TO

N. 17. üRO -

nE

9

DE PEVEREmn rm

1 ~:?7

Cassa a autorização concedida á Nia(lara Füe Insurance Company, com sédc em Nova Yo1'k, Estados Unidos da America do Norte. para fnnccionm· no R1'asil r1n sr·qm·os c
1'esrauros terrestres c maritim.os
O Presid0nte da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo a que a Niag-ara Firo Insurancr nompany, com
S(~dc om Nova York, Estados Unidos da Amrriea do Nort.0, autorizada a funcciona.r no Brasil em scgursn c rescguros tcrii'estres e maritimos pelo decreto n. 14.991, de 12 rlc setembro
de 1921, suspendeu as suas operações no paiz c requereu a
cassação da allltoização para seu funccitmnment.o, resolve
cassar a autorização que lhe foi concedida prlo dcr.rcto aeima
referido e a respectiva carta-patente n. 186, de 2ü dn setembro de 1921.
Rio de Janeiro, 9 de fevoreiro do 1927, 106° da Tndependcm·ia e 39° da Reptuhlica.
\VARTTTN01'0N

L mA P.

m~ RnTTRA.

Getulio V m·(las.

DECnETO N. 17. ô81 -

nF- 9

DE FEVEn.~<:rnn

nF. 1 \1?7

Abri?, no lJfinisterio da Fazenda, o credito especial de 1•éis
16 :61G$152, para pagamento a D. Mm·ianna dP rastilhos

Barata e a seus filhos menores, ern virtudr de srntcnr·o
judiciaria
~

O PrrsirJcntn da Ropuhlica do.c; Estados UnidnR do Brasil,
usando da autorização contida no decreto n. f>. 051. dn -1 de
novcmhro nftimo, tendo ouvido o Tribunal do Contas. na
fórma dn regulamento approvado pelo dccrdo n. ir>. 770. dl'
1 de nnYPmhro de 192:?, rf'snlvc abrir. ao MiniRff'rio rh FaZC'IHln, o I'J'('tTifn f'.sperial d1~ 16 :GHi$1G2, para paganwn[o a
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n. Marianna de Castilhos BaraJa e a seus filhos menores, em
virt.ude de sentença judiciaria; rcvogarlas as disposições em
1."!

~~onl.rario.

Jlio do Janeiro, 9 de fevereiro de 1927, 106° da Indepen~~ :1!1" da Republica.

tlt·Jw.in

WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 17.682 -

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1927

A ln·e pelo l'rlinisterio da Guerra varios creditos especiaes destinrulos an rwflrrmento a fnnccinnarios do dito ministerio
rla (Jralificaçr1n de que trota a lei n. 3 ..?90, de 2 de janeiro
rlc 1920
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usanrlo da autorização constante do decreto legislativo nu··
llll'l'n 5.14:l, de ô rle janeiro findo c tendo ouvido o Tribunal
do Contas na fôrma das diSJ10siçõcs em vigor, resolve abl'ir
pelo Minisf.erio da Guerra ·OS seguintes creditos especiaes:
a) de 162:891$, para pagamento aos funccionarios das
Escolas rlc Estndo-Maior c Militar e Intenrlencia da Guerra, a
part.ir de 1 de .innciro de 1920, até 31 de maio dn exercício
de 1922, c nos cont inuos c serventes da Secretaria de Estado
d; 1~ Gnrrrn, que percPbem vencimentos inferiores a 9:000$
<11lllllêles, da percPntngem de que trata a lei n. 3.990, de 2 de
janeiro de 1920. que não formn contemplados pelo decreto
n. ·UH O A, de 1 O de jnnciro de 1 !125, emhora achando-se em
i,n,·n;dtladn dn ronrliçõrs rlns funecionnrios a que se refere o
t·il:~tlo t!r·rl'<'Lo:
f, I de ?Hi ::117$800. 11ara pag:11nr•nLn dt~ idenf.ica porc~n
l:lgt'Ill :1n~~ anwnurnscs r~ nx-amam1cnses de 1" c 2" clnsses do
Exr•1·ci I o. qnr• df'ixaram de rr'ef'11f'l-n que igualmente nfio fo-·
J':llll t•oniPmplndm; no flt'f'·l'rlo 11. lt.!110 A. citado;
r· I
rlt• I '1:1 :'>;H)~~on. para png-amnnln aos fnnccinnarios
civi:: P ~:r•n·pn!Pc: do Lah(JI'nlorin Chimico Pharm:wenlico Milif;'r fJPr> ptTr~PlH'm mrnos flp n :000$ annuacs, da pnrcPntagcm
de qtH' fraln a ]Pi n. :Lfl!)O, de 2 de jnnciro de 1920, correS··
rPilr1f•n I r ao prriodn d0 I f'mpn dr janeiro flp<;se nnnn a ma iu

dl' ! !):);?;
r! I dr• :?O: fí:JU. para png;-~nwnf o no encnrrcgndo e njudantc
do <!:1ldnf'tt• Phologrnphirn, rontinuos c serventes do I~stadn

Mnim· do Exrrcifo, portniro, continuo c serYento da ext.inda

1 )irl'e( oria de Administrnt:fín da nucrrn, da perccnt.ngmn de
rnlr' lr:da :1 lr•i n. :1.000. flt~ 2 de j:mPirn do Hl20;
r) dr• t:l :WWG, p:n'<l p:tg:mwnlo n eillf'O continuo~' f' oito
~:('1'\'t'lliP:;;

da Dirrrlorin

<!rrnl de

Cnntahilidade da Guerra, da

1'01'f't'llla[!rm dr 20% de que t1·ata a lf'i n. 3.990, do 2 de .ia-·
lH~iro dt~ 10~0. Hlhrf' ns Vf'nrimentos nwnsaos. rPspccf.iYaTlH'Illl', rl1' 223$ e 1R08. ('. COlTPspondf'nff' no ]Wrindn df' 1 de
.i;nwiro rlf' 1 !1!?0 a 30 df' .innho de 1 0'2'2:
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f) de 12:876$, para pagamento a quatro continuos e novB
servcnt.Ps do Deparl ament.o do Pessoal da Guerra, das vantagens do que fruta a lei n. 3.990, de 2 de janeiro de 1920;
o) de 10:792$, para pagamento dos seis serventes do Laboratorio Militar de Bacteriologia, relativo á percentagem de
qun tratam as leis n. 3.990, dn 2 de janeiro de 1920, n n. 4.555,
de 10 de agosto de 1922;
h) de 4 :R66$, para pagamento aos porteiros e servenl.es
da Directoria do Material Bellico e do Laboratorio Militar di)
Bacteriologia, de percentagens que llws .cabem relativas no
periodn dn janeiro de 1920 a maio de 1922;
i) de 3:277$, de percentagens não recebidas, de accôrdo
com a lei n. 3. 990, de 2 de janeiro de 1920, relativas ao porteiro, encaixofaclor e servente do Deposito Central do Matnrinl
8anit.ario do Ministerio da Guerra, nos annos de 1920 o H)21.
e nos mezes de janeiro a 31 de maio de 1922;
j) de 1 :7 40$, para pagamento ao porteiro rla Fabrica do
Cartuchos e Artefactos de Guerra, Francisco da Gra<,:a Leitão.
da importancia relativa a vinte c nove mezes de gratificar,ão
a que ~n rnfcrc o decrüto n. 3.990, de 2 de janeiro de 1Ç)20, no
período de janeiro dpsse anno a 31 de maio de 1922;
/c) de 912$, para pagamento a um continuo do Supremo
Tribunal Milif.ar, da gratificação de que trata a lei n. 3.990,
do 2 de jan1dro df' 1920. quando pertencia ao Estado-Maior
do Exerci I o, df' 1 dr .i:tnPiro d1• 1920 a 31 do dezcr11hro
de 1921.

Rio de Janeiro, 10 de fcvcrniro de 1927; 106" da Jndepondencia c 39" da Republica.
WASHINGTON

LUIS

P.

DE

SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECHRTO N

17 .G83 -

DR

10

DR FEVEREIRO DR

1927

Suspende o estado de sitio nos territorios dos Estados de Matto
Grossn e Goyaz, por estar c.Ttincta a revolta a mão annada
que desde 1922 conflaiJrou o Brasil
O Presidente da Republica dos Estadog Unidos do Brasil
rcsolYf' suspender em todo o territorio dos Estados de Matto
Grosso e Goyaz o estado de sitio de que trata o decreto nume~'O 17.658, de 31 de_ janeiro do corrente anno, por estar
exhnct.a a revolta a mao armada que desde 1922 conflagrou
o Brasil.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1927, 106° da Indepcndencia e 39o da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
Augusto de Vianna do Castello.
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DECRETO N. 17. 684 Abre,

pelo

MinistcTio

DE

1o

DE FEVEREIRO DE

1927

Mm·inha, os c1'editos de réis
papel e 400:000~ ourv,
supplementares ds verbas abaixo 1nencionndas do orçamento para o e:rc1·cicio de 192G
8.659:534$77~

da

1.265:915$30~

O .Presid0nte da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal dr Contas, resolve abrir, pelo .1\'Iinisterio da Marinha, os credito~ de oito mil seiscer..tos e cincoenta e nove c,ontos quinhentos c trinta e qmüro mil setrcentos e set-enta e oito réis (8.659:534$778), mil duzen1<.ig f'
sessr.nta e cinco contos novC'Jentos e quinze mil trcsentos r
vinen rôis (1.265:915$305), papel, n quat.roccntos contos dr
réis (400 :000$000), ouro, supplomcntares ás vcrhas abaixo
declaradas do orçamento para o exercício de 1926, do alludido ministerio a que se referem os decretos ns. 5.11 8, de 2!l
dr dPzembro do anno proximo }:\assado, e 3 .164, de 12 dr. ja-neiro do eo!'rentc anno, assim discriminadas:
VPrha 22 - Munições de hocca-N. 1 Pessoal - Rações, etc,. . . . . . . . . . . . . .
Vorha 22 - Mnnições de bocca-N. 1 Material - Para compra de generos,
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrrha 18 - Regimento N:.wal - Pessoal
- N. 6 - Gratificações regulamentares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verba 20 - Classes Inactivas - Pessoal N. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vcrba 20 -

Classes Inactivas -

2 .183: 227$30n
6.476:307$478
13·0 :946$0? 'I
fl13 :'639l!i711

Pessoal -

'N. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 :329$ri70

VPrha 21 - Dcspezas extraordinarias N. 1 - Para tratament.o de officiaos,
_d.c.

.

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

Verha 21 - Dcspezas rxtr·nordinarias N. 3 - Eventuaes . . . . . . . . . . . . . . . .
VPrha 23 - Ajudas dr, custo - Represent.açõPs. comm iss.ÕPS cfp saque P·cssoal

20:000$000
50 :000$000

N. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30:000$000

Verba 30 - Despezas em ouro - Pessoal,
ouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.00:000$000

-

Rio de Janeiro, 1 O de fevereiro de 1927, 106° da Independencia e 30° da Rep.ublica.
•\VASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

1\rnnldo Siqueirn Pinto dn Lu:..
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DECRETO N. 17.685-

T;E

10

DE FEVEREIRO DE

1927

Abre, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito
especial de [;0-f:474$122, para pagamento de accrescimos de
vencimentos a desembararuJrn·es da Córte de. Appellação, no
pcriodo de 20 de janeiro de 192..f- a 31 de dezembro de 1.9.26
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 93
do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, usando
da autorização do art. 1° do decreto legislativo n. 5.151, de 10
de janeiro findo, abrir, ao Ministerio da Justica e Negocios
Interiores, o credito f'Special de quinhentos e quatro contos quatrocentos e setenta e qnatro mil cento e vinte e dous réis
(504 :474$122), para pagamento de accrescimos de vencimentos
a que teem direito desernhargaJores da Côrt.e de Appellação, nos
termos do arL 18 da lei n. 4 .381, de 5 de dezembro de 1!J21,
e rlo arL 2R5 rio derreto n. 16.273, de 20 de dezemhro rte 1H23,
no periorfo de 20 de janeiro de 1924 a 31 de dezembro de 1926.
Rio de Janeiro, 10 dn fev(~!·riro de 1927, 106" rta. lndependPJ:rh (' :1!1" da RPpnhlica.
P.

\VASHINGTON LUIS

DE SOUSA.

A u,gusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17.686

-DE

11

DE FEVEREIHO DE

1927

A ln·e, ao Ministerio da Viar;ão e Obra.c; Publicas, o credito especial de sessenta P r1uatro rrmtos seiscentos r trinta e dous
mil cento e cincocnta réis (61:632$150), para pa(fam,ento a

l\'ogib Letaif e Fdi;me

T~rtai{
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DECHETO N. 17. GR7 A}JlH'OVa

59

DF. 11 DI~ FEVEHEIHO DE 1927

o pl'Ojec,. 0 e respectivo o1·çamcnto na importancia

de D:fjOO$, para a consll'ucção de uma caixa dagua de ci~

nwnto armado nas estações de Itm·arú, Paraauassú c Sttssuhy, da Estrada de Ferro Sorocabanfl
O Presidente da Repuhlica do~ Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que requereu a Estrada do Ferro Sorocabana e
á vista do parecnr da Inspccl o ria Federal das Estradas, cons;mte do offieio n. 5f{/R, de ~4 de janeiro do corrente am:. .
dnercta:
Arl.i~o unico. Ficam approvados o projccto c o respccl ivo orr,amcnto, na im pnrlnncia do novn rontos e qninhenf os
mil r«'iis (H :!íO.O$), para a r·orJslrnce:ío dn nma caixa dagua dn
~~inwnfo arrnarlo. !'Olll a c:lp~1cidadc «h riO mt•!r·~ns enhicos. nas
~si a«.:fí«~..; de II :1 r·ar1;. Pal'aguassú c tlussuhy, da Estrarl:l
de
F('l'l'o Rorocahana, conforme os dncumcntos que com este
]1aixmn. rulll'icados pPh) dircctOl' gl•ral rle expediente da ScCl'Pf a ria rle R:> I ~1do dns Negoc i os da Viar,iio c Obras Publir·ns.
Pal'agT:1pho unieo. SPriio levadas á conta de capital rlos
ramacs de li m·aré e Tillagy, as dcspczas qne for·r'm cffecf nadas c'()Jn as eilnrbs o1n·as. aLt; o lnlal dn :!H:;)00~ (viniP 0 oifo
confn:-; c quinhentos mil réis).
Hio de .Tancirn, 11 de fOVf'l'l'il"O
rlf'lll' iil ~~ :l'!l" da H<'JH!hliea.

do Hl27, 10ô 0 rla Tnrl«>pen-

\V.\snrNm'oN LUIR P. DI~ SouR.\.

Victm· Konder.

DEnRF.TO N. 17.6RR -

A mn·ovn,

p1·ojecto

1~(j:6.'J0$120,

c

nE 11 nE FEVEnEmo nE Hl27

orçam.cnto, nn irnportancia totrrl de

para a consfrncr;:iío de 10 grupos de casas porrr

feitores c trabnllurdorcs. entre os kil01net1·os .'~.'Jf,8!),'J e
6~M.!JOO da li.nha de Siio F1'f11J.cisco. da mw1 â concessionorin
fi. Cmnpnnhia EslJ'ada de i?eJ'J'O Siio Pàulo-Rin Grnnrlc
O PI·csidcnfc da fif'pttlllica dos Eslndo;;; Unidos do Brasil,
ntff'nrlnnclo ao que rcqucr('l! a C:ompanh ia Esf.rada de Fr'ITO
São Paulo-Rio flrnncle. cnnre:;<;ionaria dn linha de São Francisco, na f(Jrma do ff'rmo dn rC\'isf\n dos seus confracfos. anforizndn peln clncrclo n. 1G.2fi9. df' 12 de d('zcmhro de 192:1,
e tendo C'lll Yist a ns informn~Õ('S Jll'f'<:;f:Hlns JWla Inspcef n!'ia
FPdPra I das Estrndas. fl('CI'f'Í.:t:
Arf.igo uni co. Fica 111 :1pprovados, na c011 formidadc dos
dormnf'nf os qun com Psl ,, h a ixmn, rnh1·ieados pelo dircctor
gorai de Expedif'nfc da ~~·rrrlaria de Estado dos Ncgocios da
Yiar:fín (' Olwns Pnlllieas. o projcdo e nrr,.amenfo, na importaneia tol:d de CPnfo c qwtrcnfa e seis cont.os seiscentos c
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trinta mil conto c vinte réis (146:630$120), para a construdn dC'z ( 1O) grupos de casas para feitores e trabalhadores, nos kilometros 334,853 346,200 353,700
375,010 387,250 395,840 401,,760 362,050 .H 4,030 e 424,900, da linha de S. Francisco.
§ 1." Na conformidade do disposto na clausula VITI e
paragTapho unico da clausula XIII do termo de revisão autorizado pelo decreto n. 16.259, de 12 do dezembro de 1923,
as despezas que forem effectuadas com essas obras deverão
ser levadas á conta das taxas addicionaes cobradas de accôrdo com a portaria de 21 de janeiro de 1921, por se tratar de
melhoramento previsto na alinea b da condição 5a da mesma
portaria.
§ 2. Para oxccução dessas obras fica fixado o prazo de
seü; (6) mezes, a contar da data em que a companhia fôr
notificada deste decreto.
c~.ão

0

Rio dn .Tmwiro, 11 fio ÍIWf'l'f'iro de 19:27, 1 OG" da IndependPncia P :30" da 11t)publica.

\VASHINGTON

LUIS

P. DE

SOUSA.

Victor Konder.

lJECRETO N. 17 .ü89 -

DE 11 DE FEVEREIRO DE 1927

Approva ]Jrojecto e orçamento, na importancia de 7tj:230$879,
pm·a liaaçao de desvios e remoção de uma caixa d'agua
na estaçao de Morretes, na Estrada de Ferro do Paraná,
da qual é n.1'1'cndataria a Com1mnhia Estrada de Fer1·o
Siio Paulo-llio Grande
O Presidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
aUI'THlcndo ao quo requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Hio Grande, arrcndataria da Estrada de Ferro do
Paraná, na fórma do termo de revisão dos seus contractos,
autorizado pP-lo decreto n. 16.259, de 12 de dezembro de 1923,
o tnndo em vista as informações prestadas pela Inspecforia
FPd1~ral das Estradas,. decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, na conformidade dos
documentos que com este baixam rubricados pelo director
geral de Expediente da Rccretaria de Estado dos Negocias
da Via~:ão c Ohras Publicas, o projeccto para ligação de desvios 11 remoção da caixa d'agua na cstacã.o de Morretes na
Estrada de Ferro do Paraná, c o respectivo orçamento' na
importancia de setenta e cinco contos duzentos e trinta' mil
oitocentos e setenta e nove réis (75 :230$879) conforme rectificacão feita pela Inspectoria Federal das Estradas.
§ 1. Na conformidade do disposto na clausula VIII o no
paragrapho tmico da clausula XIII do termo de revisão au·torizado pelo decreto n. 16.259, de 12 de dezembro de 1923
as despczas que forem effectuadas com essas obras deve~
y•flo sPr levadas :'i conf a das taxas addicionaes cobradas de
accôrdo eom a porf.aria de 21 de janeiro de 1921, por se
tratar de melhoramento prevü;fo na alínea lJ da condição 5"
da mesma portaria.
0
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§ 2. Para execução dessas obras fica fixado o prazo de
quatro (4) mezes a contar da data em que a companhia fôr
notificada deste decreto.
0

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON

LUIS

P.

DE

SoUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17. 690 -

DE

11

DE PEVEREIRO DE

1~)27

Funde as classes de rnachinistas de .ta classe e p1·aticantes de
rnachinistas da 4-" Divisão da Esl1'ada de Fe1'1'o Ccul1'ol
do Brasil.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização constanle da lei n. 5 .120, de 29
de dezembro de 1926; decreta :
Art. 1.° Fica extincta, na 4n Divisão da Esteada de Ferro Central do Brasil, a classe do.s praticantes de machinistas,
passando os t.lJctuaes empregados desta classe para a de machinistas de 4'\ aproveitados os recursos orçamcntario.s destinados a essas duas classes de empregados.
Art. 2. Revogam-se as di.sposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1927: 106° da Indcpendencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17. 691 -

DE

11

DE PEVEREIHO DE

1927

.Hn·e, ao Ministerio da Viação c Obras Publicas, o aedito especial de oitenta e ttm coutos cento e trinta e sete mil e qua?"cnta réis, para ultimar os pa(Jamcntos devidos a J. Adonias
& Comp. pela acqnisiçâo de ünmovcis já incm·pm·ados â
Est?·ada de Fc1'ro Sã.J Lui;:, o. Thcrczina
O Presidente da Republic'l dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5 .05(),
de n de novembro do anuo JWS'Iado, e tendo ouvido o Ministerio
da Fazenda c o Tribunal de Conlas, nos termos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir, ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de
oit.enfa e um contos ccnt.o c t.J·inta e sete mil e quarenta réis
(81: 137$040), para ultimar os !)agamentos devidos a J. Adonias
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pela aequisição de bens immoveis perlcncenLcs á
mesma firma em São Luiz du .Maranhão e incorporados á EstraLlu de l•'erru Bão Luiz a Th1~rezina.

& Cumv.

Hio de Janeiro, 11 de fevereiro de 192'7, 106° ela Indcpenc :Jü" da HcrmlJliea.

dolH~ia

WASHING'l'ON LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

lJl~GJ~

I'U N. 1'7. ôV2 -

DE

11

Dl~ FEVEllli:IllO DE

1!}i7

l..:u11cede ú Suciedude huLu,~t1·ial Cimento Monte Líbano, Lúni-

tada, 1}l'OI'O!façtlo do p1·azu e~tipuladu na clausula 8", do
cuntrw:tu cclcúrado em 18 de ayosto de 10~5, ent1'e u Govenw Federal e a rclcrida sociedade
O PrcJ.t-iiucHle ela Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndoudo ao quo l'Cquereu a Sociedade Industrial Cimento
.l\lonte Líbano, Lirn1 fada, á qual, em virtude do decreto nuIH Oro 1li. ~143, du 10 de junho de 1 !)25, foram,
por termo de
eo11lrado celebrado a 18 do agosto do mesmo anuo, concediâos
os favores eonslau[,~s do decreto 11. 16.755, de 31 úe dezembro
de l!l.:! 1, vara a Jallricacão de cimento com u emprego de materias primas c eombusliveis naeiunacs; c eonslde!'<tlldO que
esf:t CIHllfH'ovada a lor~;a maior a quo t.io refel'P a :~!.ausula 8a,
do Jt\Uslllo eontr:.!elo, re~~olvc:
.\rtigo unieo. :!!~' eonceuida :.'i Sociedade InLlustrial CillteiJLo Monto Líbano, Limitada, Jn·orogação, por
snis mczes,
eont.ados de ?!.1 do sctuntbro de L!l:lG, do prazo estipulado na
clausula 8", do I'Uil!Taclo ct~lt-ltrado a 18 de agosto de 1925 ent.re o Uovcrnn da União e a mf'sma sociedade para a termlna('ão dafl ~na<.: installações para fahl'ieação de cimento com o
citll'l'l'go d1• rnalt'ri:1.-.; IH'inms o eorn!JusLivcis uacwnaes.
Hio dn .Taneiro, 1-1 de fovcreH·o de 1927, 106° da Indepenc :Ju~ da llepuhliea.

dctlcia

\VASHINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Gmniniano L11ra Castro.

lJECHETO N. 17 .G!l3 -DE 15 DE FE'r'E.HElllO ng 1027

Concede

rí

Warncr Jnternational Corporation autm·izuçâo
para funccionm· na Republica

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil, atfnndentlo ao que requereu a Warner Internntíollal Corporat.iou, soeic(hHte anonyma, com séde em New York, Con-
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dado c Estado do mesmo nome, Estados Unidos da .Amcrica, ~~
devidamente representada, decreta:
.Artigo unico. E' concedida á Warner Internalional Corporation autorização para funccionar na Hepublica com os
c~stal nLos ,qne apresentou e mediante as mesmas clausulas que
este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos
Nego c i os da Agricultura, Industria e Commercio, ficando,
porém, a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidad~s ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1927; 106° da Indcpcndcncia c 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.

Geminiano Lyra Cash·o.

Clausulas que acompanham o decreto n. 17.693, desta data

I
A sociedade anonyrna Warner International Corporation
ê obrigada a ter lllll representante geral no .Brasil, com ple-

nos e illimHados poderes para tratar e de1'initivamenle resolver as questões que .se .suscitarem, quer com o Governo,
quc•r eo111 particulares, podendo ser demandado c rccelJcr eilaçfí.o inicial pela sociedade.

n
Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos c á jurisdicc;iíu
d~ seus tribuna~s judiciarios ou administrativos, sem qne, c111
te,upo algum, possa a rcJerida soeicdadc reclamar qualr}ner
exccpção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernenll!
ú rxecu(;ão das ohras ou serviços a que elles se referem .
IH

Fica dependente de autorização do Governo qualquer
alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-1m cassada a autorização para funccionar nn
ltcp!Tblica si infringir esta clausula.
IV

Fica entendido ·Que a autorização é dada sem prejuim
do principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições do
direito que regem as sociedades anonymas.
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v
A infrr.cção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja emnminada pena Pspccial será punida con1 a Inulla
de um conto de réis (1 :000$000) a cinco contos de réis
(5 :000$000) c, no caso de reincidencia, com a ca~sa(•ão da
autorização concedida pelo decreto em virtude do" qual
baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1927. Lyra Castro.

DECRETO N. 17.694-

DE

16

Oeminiano

DE FEVEREIRO DE

1927

Cessa a autorizacão concedida á Sociedade "Monte-Pio da Farnilia", anÚriormente Sociedade de A u:r:ilios Mntuos
"Monte-Pio da Família", com sédc ern S. l,a1tlo, JW?'a
{uncciona1' na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atfendendo ao que requereu a Sociedade "Monte-Pio da
Familia". outr'ora Sociedade de Auxílios Mutuos "Monte-Pio
da Familia ", com séde na cidade de S. Paulo, ora em liquidação judieial der,retada pelo juiz da 3" Vara Civel e Commercial daquella cidade, autorizada a funccionar em seguros de vida, pelo decreto numero 7 .852, de 3 de fevereiro do
1910, c carta-patente n. 37, de 10 de março do mesmo anno,
resolve cassar a autorização que lhe foi concedida pelo decreto acima referido e a respectiva carta-patente.
Rio de .Janeiro, 16 de fevereiro de
dependencia e 39° da Republica.
W ASIIINGTON

1927, 106" da lln-

LUIS

P.

DE SoUSA

Getulio Vargas.

DECHETO N. 17. 6U5 -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1927

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito
especial de 5:079$9~9, para paaamento d.o pessoal da Secretaria da Assistencia Hospitala1' do Brasil, nos mezes de novembro c dezernb1·o de 1926

O PrPsid·?nte da Hcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 32 do decreto legislativo
n. G. 058, de 9 de novembro de 1926, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores o credito especial de cinco contos setenta e nove mil
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nuveeenlus o noventa c nove réis (5 :079$900), para vagamonto
tio )wssoal da Secretaria da Assistcncia Hospitalar do Hrasil,
nus mezcs de novembro c dezembro de 19:!6.
Rio de Janeiro, 16 de fcvcreit·o de 1927, 106° da lmtcpendcncia c 39° da Republica.
\VAsHINGToN Lms

P.

DE

SousA.

Augusto de l'ianna do Castello.

lJ.ECRETO N. 17 .G!JG-

UE

18

DE FEVEHEIHO DE

19:27

A)Jln·ova projcclo e orçamento, na ilnportancia de 21J :800$,
para ampliação das linhas (er1·ea:; do porto do llio G1·anda
e cmzstruc~·r1o de ttm deposito pm·a as locomotivas crntn·c ..
aados no tra(eao elo 1nesmo porto
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
at.tcndendo ao que requereu o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, na conformidade do termo de transfcrcncia
úQuelle Estado dos contractos relalivos á .bal'l'a c porto do Rio
th·andc, cclehrado na fórnm dos decretos ns. 13.691, de 9 du
julho de 1910, c 1·L1:!4, de 7 de abril do 1920, c tendo em
vi::;fa a~ infm·ma1;õcs prestadas pela Inspccloria Federal do
J,ol'l o~. Hios c Canaes, decreta:
Arf.igo uni co. Ficam approvados, de :ICc·t)rdo com os docmnenlos que com este baixam rubricadog pelo dircctor geral
de Expediente da Secretaria do Estado dos Negocios da Viação
c Ohras Publicas. o proj ecl o c orçamento, na imporl ancia da
dllzPnlos c QllÍI)ZI' contos c oitocentos mil réis (215 :800$),
pa1·a a arnpliar.ilo das linhas fcri·cas rio porto do Rio Grando
n col!slruccfío de um dPposito pnra as locumol ivas empregadas
uo lrnfego do mesmo porto.
Pnragrapho unicn. As dcspczas que forrm cffcctivamcnte
realizarias com pssas obras, até o maximo do orcamcnto ora
am1rovado. e devidamcnl e apuradns. na fórma da clausula XVl
do termo rlc transfcrrncia aulorizado pelos rlccrrfos ns. 13.691,
de o de julho fTc 1919, c lk124, de 7 de abril de 1920, de·
Yerãn ser cscriptnradas scparadamcnl R das de cnsl cio r consrrva<;ão, na conformidade do disposto na clausul-a XV do
mesmo termo.

Rio de Janeiro, 18 !11~ fevereiro de Hl27, 106° da Indepcndcncia e 39° da Rcpnhlica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

Victor Konder,

Leis Je 1927 - Vot. ti

SoUSA,.
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tH~cnEro N. i 7. 6n7 -

lJE

1s

oE FEvEI\EIRo oE

1021

ApJH'uva o }Jro,iccto c respectivo orçamento, na im.portancia
rfe :30::! ll~!l lO, JHtt·a n constl'tt.c<~ão de r.:t.uaS-tHPo de momdia

}Jtll'tl

eiiiJJI'I'fJOdvs sUJJCJ'iores

Su1·or·rrlmna.

drt E,o;t1·ada

de

/?erro

O Pt·esidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendPndo no lfllc requereu a .Estmda de Ferro Sorocabana e á
vista do pan•epr da Inspcetol'ia Federal das Estradas. constante
do officin n. ~H:!/S, de H de dezembro de 1926. decreta:
Artig·" unieo. Fieant approvatlos o vrojet'to e u respectivo
orçamento, na imporlaneia de trinta eontus duzentos e quatorze mil non•eentos c dez róis (Hs. 30:211$910), para a
construeção de cnsas-typo de moradia para empregados superiores da l~sl rada de Ferro Sorocabana, sendo uma em Avaré.
tres em Assis e urna em Presidente Prudente, no ramal do
Tihagyz, e urna em Itapctininga, no ramal de ltat·aré, eonforme
os doettnwntos que com este baixam. rubricados pelo director
get·al dP 1\xpedicntc dn Sect·ctaria de Estado rio Ministerio da
Viação e Obras Pnhlicas.
Paragrapho uni co. As despezas que forem offcctuadas até
os maxinios de cento e cincoenta e um contos setenta e quatro mil quinhentos e cincocnta r~is (Rs .151 :074t550) para as
cinco easas do r·amal de •ribagy o tt•inta contos duzentos e
quatol'7.e mil novecentos e dez réis (Rs. 30 :214$910), para
a casa do ramál de lt.at·ttt·•:\ deverão correr por conta do capitnl dos JJH~smos ratnncs.
fi in ri e Janeiro, 18 de fevereiro de f 927, 106° da Indepondencia e 3no da Rept_Jblica.
\VAsttrNOTON LUIS

P. »E SousA.

Victo1' Konder.

b~CflETO

N. 1i. Gn8 -

DE

1R

nr.

FE\'fi\Btno lJE

t !)27

Prot·ofJo, po1· trr','i am10s. os JH'WZfiS (i.rmlos pa.ra cnnstrucçtlo
das rarianf~,s d~ J>1nfwt o.
Alfa c de Santa Mru·itt
o Fr'tTdr·rr, 110 r;,,~·iin Pr•n•r•a do lHo (írande do Std

c,·nz

O l'J•r•siriPniP da 1\Ppllhlica 1].-,:::; 1~~-:lado~ Unido;-; do B1·asil.
af.IPmiPrHio an qlll' l'f'IJIII'I''"' n (;oYPI'IlO do l(~·:fadn do Hio
GrnnriP •In ~111. :n·r·rnda 'ru·in d:t \'ia~ãn FPrr·f'n l•'ptf,•J·al naquellP.
Estarln. na f•'•rma do dr·erPio 11. lií. \:-lR. rif' tO de "ltr•il de t9:'?.
p ff'>tH1o f'>lll Yisla ns in fnrmn~õrs presl a ria~ pr•la Tnspf'doria.
FedPra I ria~ l<:slradas. rh•f'l'PI a:
Arl ign nni1•o. Fit·am pi·nr·og·adns. por fl'f':" (:l) annos, a
contar rf'srwcl iYamf'nll'. rif' R rlf' nnvl'mhi'O de 1925 c de 20
de fcver!'iro do corrente anno. ns prazos fixados para consfruccãn das varianfr~ l'nfr(' Pinhal (' Cruz Alta, na linha de Santa
~faria a ~lntTPIIino numos, cnjos pro.iccfos c or<;amcnlos foram
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approvados pelos rlecrclos n~. f 5. 787, de 8 de novemhro de
t 922, e J 6. 75!l, de 31 de dezembro de 1924, c entre Santa
Maria c Ferreira, na linhll rl~ Porto Alegre a Santa Maria,
eu,jos projectos c orçamentos foram approvarlos pelo decreto
rt. 16. 375, de 20 de fevereiro de 192i.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1927, 106° da Independencia e 39" da flepublica.
WASHJNGTON

LUis P.

DE

SousA

Victor Konde1·.

DECRETO N. 17. 699 -

DE

18

DEl FEVEfiEIRO DE

1927

.tb1·c, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito

es~

pecial de mil contos de réts (I. 000:000$000). yara attendel' a despezas com :1 con ... trucção e conservaçao de e~tradas de rodauem
'

O Presidente da Republi~a dos Estados Unidos do Brasil,
t•sando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 141,
de 5 de janeiro do corrente ::tnno, e tendo ouvido o Ministerio
(ia Fazenda e o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do
P..egulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir, ao
Ministerio da Viacão e Obras PubUcas. o credito especial de
mil contos de réis (1.000:000$000), afim de nttender a despezas com a constrncção e con~ervacão das estradas de rodagem
fcderae~.

Rio de Janeiro, 18 de fevPreiro de 1927, 106° rla Inrlepen'Jencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DK SoUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17.700 -

DE

21

DE FBVEREIRO DE

1927

Abrr. ao .Minú;t~rio da ltu;tir;a e Neoocio.'f Interiores o credito
especial de 40:.9!W$, para paoamento dos vencimeutos a qu,e,
em 1926, (et jús o pessoal admittido a mais na Escola de
Enferme;ras, a caroo do DeJJartamento Nacional de Snnde
Publira

O Presideqte da flepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. t- do decreto n. 5. 034,
de 20 de outubro de i 926, e depois de ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art .. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir ao Minist~rio da Justiça e Negocios Interiores. o credito especial de quarenta contos novecentos e cincoenta mil réis ( 40 :950$000), para oooorrer ao pa-

,\CTOS IH l PODlm. rtXECU'fiYO

gamcnl o do pri'soal admittido a mais na Escola de Enfermeiras,
o Depart.anwnto Nacional de Samir Publica f' a Commissão Hoclicfellcr, durante o
HllllO de 1926.

i~m v Jrtudn do nrcôt·do CPlPhrarlo entre

Rio de Janeiro, ?i de fpn•reit·o de 1927, 106° da Indcpendcncia e 39° da Rcpublica.
\VASHINGToN

LUis P.

DE

Sumu.

Augusto de Vianna do Castello.

DECHETO ~. 17.701 -

DE

21

DE FEYEIUmlO DI~

1ü?7

.tú1'c ao Jlinisie1'io da Justiça e Negocios Jnterio1~cs crellitos.
especiaes, na importancia. de .1.:196:079$165, destinados ao
1'e(o1'ço de diversas ve1·bas do res1Jcctivo orçamento da
des1wza pm·a o e;rerciirio llc 192[$

O Prcsidenf·c da Republica .dos Eslado.s Unidos do Brasil,
t•endo ouvido o Tribunal de Conta:s, nos termos do art. 9·3 do
Regula.nwnto Grral rlc Contabilidade Publica, resolve, na conformidade ela autorização C•nnstanfc fio art. 1°, § 1°, do decreto lrg·islat ivu n. 5 .049, de 4 de novembro de 1926, abrir
ao l\finist·erio da Jus f iça ·n Negocias Int crim~es crerli(o!;• cspcciac:s, na imporfancia de trcs mil tresentos e novpnla c
seis contos setenta c nove mil cento c ses·senta ·e cinco réis
(3.396:079$165), dcstinndo:s •a re-forçar, com as quantias
ndcanfP mencio.nada~. as seguintes vrrhas :rlo rrs[>'ecHvo orç-anwnto •la ·dcspeza para o cxcrcicio financeiro de 1925:
Yerha n. 1 O, consigna cão n. 4. . . . . . . . . . . . . •
2: 500;$000
1R5 :938$026
Y•Prha n. 1!l, Cl()nsignação "M-aterial"........
Yerha n. 1G, consignação "Heformados"....
ü5 :000$000
Yerha n. 18, consignacõcs 5\ 6a, 8", 1on 11" c
13" ................................... .
-167:075$960
YPrha n. iR, consignat.ão n. 7 ............. .
25:000$000
Ypt·ha n. 20, consignação "Material" ....... . 1.312:980$980
Ypt·ha 11. 20, consignação "l\laterial" ........ .
239:265$433
Ycrha n. 21, consignacõ•es diversas ......... .
720:550$507
Yerba n. 31, consignação "Officiacs reformados ................................... .
55:000$000
Verba n. 36, consig·nacão "Substituicões." .. .
211:000$000
YPrha 11. 3J. sub-consignações 6a, 7" c 15" ... .
111:768$250
Rio dP Jan('il'o, 21 d•r fevrrPiro de 1927, 106° da Indepcnr!Pncia P 39" da Hepublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Augusto de Vianna do Castelld. ·
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DECRETO ~. 17.702 -

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1927

Abre ao Jlinisterio da Justiça e Negocios Interiores crellitos
na importnncia de 4:06.9:05ti$7l9, supplementares a 1,m·io~
verbas do orçamento da despeza. pam. o e.rerciciu lle ·
1926
O Prf'sidf'nff' na RPpuhlica dos Estados lTnidos do Brasil,
f·f'nilo ouvido o Trihunal rle Contas, .nos tPrmos do art. H3 dt,
HPgulamPnto GP·ral .()p Contabilidade Publica, rPsolvP, usand<~
da autorização constante do decreto l•cgislativo n. 5.118, de
29 df' dezemhr·o ultimo. ahrir no Minislel'io ·da Justiça ·P Nl'goeios Inlt•rim·ps, crPdHos na imporlancia de quatro mil e
sessenta e nove contos cincoenta ·e sois mil sPtPcentos r dcz<'novc (4 .069 :•056$719), .supplerÍ1•entares, conforme a drmonstrncão annrxa ao reff'rid•n flpcrpfo legií-ilat ivo, ás segn ini•PS VPl'lla:-; rio J'l'stwct h' o orcanwnl o da dPspPza p:u·n n
f'Xt'l'Cieio dP 1•\1?6:
Verba 13• - .Justiça do Dislrieto Federal ..
V·rrha 15K Policia do Di~lricto Federal..
Y1~1·ha 16" Policia !\Iilit.ur do Dislricln Frderal ................................. .
Vcrlm 18" - Casa de Conecção ........... .
Verba 20• - As13istencia a Alienados ....... .
YPrha 2P - Departam{'nto Nac·ional do S,.!turlc
Public~t ...........•
VPrha 27• - Instituto Nacional de ~urdos
1\ludos ................
Verha 3 ta - Corpo de Bombeiros .......... .
Yerlm 36• - Substituições ......
o •••••••••••••••• :

•••

o •••••••••••••••

o

o ••••••••••

28~:00.0!1\00<1

R I :OG2~3~H

253: 00.0$0~)()
458:269$136
1.390:903$591

9ü8:815$17ü

46:942$575
332:0il3$500
249:9Bü$347

Rio de Janeiro, 2t de feverPiro ele 1927, 106" da lndrpendl•nciu o 3U'' da Republica.

P, DE SOUSA.
Auausto de Vianna do Castelloo

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 17.703 -

DE 2~ DE PJWErtF.InO DE

H)?7

Abre ao Ministedo das Relações Exteriores um credito de
10 :000$, papel, e 810 :000$, ou1'0, supplementm• ás verbas
J•, 2\ .1", 6" C 8n, do m·~'tWU!l![o do dcspeza JJ(I1'll O CJ.,'Ci"cicio de I!J2,(j
O PJ'e5id 1•ntc da l11'publicu dos g~fadns Unidos do Brasil,
ela antnrizaeão constante do decreto lc~i:-;latiYo nnllH'r'n :5. J IH. df' '.?!1 l)(' dpzrmbrn proximn pa~saf1,), tf'ndo sido
Jm'\'ianwntP, nm ido o ~I inhd ITin da FazPnda f' consultado (;
11~nndn

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Tribunal de Contas, nos termos dos arts. 92 e 93 do H.egulamento do Codigo de Contabilidade da União, baixado com o
decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, decreta:
Art. Lo Fica aberto ao Ministerio das Relações Exteriores
o creclifo supplernentar de dez contos de réis (10:0{)0$), papel,
~ oitocentos e quarenta contos de réis (840 :000$), ouro. para
occorrer a rlespczas rlc diversas verbas, sC'nrlo dez contos de
réis (10:000$), papel, á verba ta - Secretaria de Estado;
nonmta contos de rt'iis (90:000$), ouro, á verba 2n- Cor·po
Diplomat.ico; oifl:'nta contos de réis (80:000$), ouro. á Ycrba 3a - Corpo Consular; quatrocentos e cincoenta contos de
réis (i-50 :000$). ouro. 1\ verba fi• - Serviço telcgraphico; du,
zen los <' vinte contos de réis (220 :000$), ouro, á verlla 8• Ajudas fh~ c~sto, toda!!~ rclaf ivns no orçamento oa oe~pczn
para o .-xercicio ele 1926.
Art. 2.u Revogam-se as oisposições em contrario.
Rio de .TanPiro. 22 de fcvrrciro rir 1fl:?7. 1ono da TmJependencia e 39° da llPpulllica.
\VASHJNnToN LUis ·P. DE SouRA.

Ocfavio Mangabeira.

DECRETO N. 17. 704 -

Abre,

ao

Minister.io

da.

DE

23 DE FEVEREIRO DE 1927

Fazenda,

o

credito

especial

de

10:118$560, para pagamento a D. Guilhermina Rapozo da

Gama. Cabral, do 1neio soldo e montP1}io que dei;rou de
pPrcebe1· atú R de outubro de 1903.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaç.ão contida na resolução legislativa n. 5 .167,
de 12 de janniro ultimo, P tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 5. 770, de
1 de novembro de 1922, resolve abrir, ao Ministerio da Fa7.enda, o cr·edito egpecinl df\ 10: HR$560, para occorrer ao pagamento a D. Gttilhermin:t Rapozo da Gama Cabral, viuva do
alferes do Exercito, Frederico da Gama Cabral, do meio soldo
e montepio que deixou do perceber oesde a data do falleci~
mento do seu marido, em 14 de sntembro de 1896, até á data
da sua hahilifação, f!m R de outubro de 1903, relevada a
prcscripcão. em CJIIP haja incorrido; revogadas as disposições
<'m confi·arJo.

Rio dn .Jnneit·o, 23 de ff'vet·eiro de 1927, 106° da IndependPHcia n :lflu da ltC'{IIlhlica.
\VMHnNnToN Lurs P. DE SousA.

Getulio Vargas.
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DECRETO No f 7. 705 -

o,.; 23 DE FEVEREIRO DE 1927

·1pprova a reforma dos edatutos do "Banco de Credito Real
de M'inns Geraes", com .flt5dc em Juiz lle Fónt, no Estado
dt• Mina.'l Gcracs
O Pt'e~idcnte da Repnhlica dos Estados Unidos do Brasil,
nll ()J1dmulo ao que requereu o "Banco de Credito Real do Minas
tit•t·aes"o com Réde ()ffi Juiz de F'6ra, no Estado de Minns Goraes,
autoriznrln n funccionar no Brasil pelo prazo do quarenta
annos, de uccôrdo com o decreto imperial no 10o317, de 22 de
agosto de 1A89, pro rogado por mnis vinte e cinco annns pelo
decJ'eto presidencial llo 110653, de 28 do julho do 1925, resolve
approYar n reforma dos estatutos do alludido Banco, rnalizada
Prn a~~~·mbléa geral de 9 de outubro de 19260

Rio de Janeiro, 23 de fPvereiro de 1927, 106" da Indrpen39" da Republica o

df~ncia e

W MHIINOTON

LVIH

P

o

DE SOUSA o

Getulio Vargas

DECRETO N. 17.706 -

o

DE 2·~ DE FEVEREIRO DE

1927

.4.bre, ao MinisteJ•io da Ouen•a, o credito especial de 33 :OHO$G27,
para. pagamento a {unccimw1·io.'f do Hospitnl Cenfrlll do
E;rcrcito das vtrntaoens a rJIW teem direito prlo fr,i Hltmcro il. !190, de :.! dr jtmPü•o dl? 1920.

O Presidente da Hepublica do:-~ Esta dos Unidos dl) Brasil,
u~;ando da nuforizn\:fiO conf ida no decrPto legislativo n. 5. 040,
d1' ~6 dP onfnhrn d1• Hl2íi, f' fendo ouvido o Tribunal de Contas na fürma das fli..;posi(:ões em vigor, resnlvP abrir, ao 1\linisterio da Gf'urrn, o cl'editn PSpPrial df' 33 :090$627, para
pagamento aos funccionarios do Hospitnl Central do ExPrcito,
das vantagens a que feem direito pela lei n. 3. 990, de 2 de
janl'it·o de 1920 até 31 de dezembro de 1922.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1927, 106° da lndependencia e 39° da Rcpublica.
\V ASHINGTO~

LUIS

P.

nE Sou~A.

Nestor Seze(redo dos l'assos.
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DECHETO N. 17. 707 -

DE

25

DE FEnmEmo DE

1927

Approva os projectos e 1·espectivus or(Jamentos pa1·a a consfrttc~·ão de duus twvo.:r aruw:etr$, tt.m para a eslor;ilo de .4ssis
r outro pa1'fr a de Re(lentl' Fcijó, no ramal de l'ibaau. da
Estrada de Pr1TO Sororabana.
O Prr~idenf.r da Rf'puhlica dos Estados Unidos do Bt·a~iJ.
nUendendo ao que J'Pquereu a ~~~trada dn Fm·m Rornettbana !~
de ac.ôrdo com o parecer da Inspcctorià Fcdf'ral das Estr:uln:-;
constante dü officio n. 7njS, de 4 do corr:cnh~ mcz,~ dccteta:
Artigo unico. Ficam approvados os.projcctos e respcctiyo:;
orçamentos que a e~te acompanham, rubricados pelo directm·
geral de Expediente da Rerrefal'ia de Estado do .\tini?otcriP fia
Viaeão P Ohms Publicas, para a conslrncção 1IP dons uovo~ at·mazens rlt• mercadorias, um para a cstaeão dp Asi;i:;; e outro
para a de Hegentt1 Fcij6, amho~ no ramal dP Tibagy, da mencionaria t-slrada, orçado:-: cada um Pm cincornta P cinco rontos
rtnzpnf.o~ P oit.Prlla !' sPis mil
qnatrOC<'Ill.os I' ll'f'Zt' r·!'·is
(55:286$413).
Paragrapho unieo. A respPctiYa dcspezn, até o maximo de
cento e dez contos qu inhcntos ,, setenta e dous mil oitocentos e
vintP sC'is réis (ll0:57:!$H~ti), caso não sPja apurada importancia inferior. em oppnrtuna tomaria dn conta:-, dPverú sei'
levada ú conta de capital do cilado ramal.
llio de .Tmwiro, 25 Ôf' fp\'('J'PÍJ'() d(\ H}:?. i' t OG'' da rndrpPlldencia e :3!)" da nrpll!Jliea.
\V ASJIINGTON LUis P.

DE SOPRA.

Victor J(ondcr.

DECRETO N. 17. 708 -

DE

25

DE 1-'EVF.REIRO DE

1927

Approva os projectmr e rcspecth,os orçamento.~ parn o auomento
de desvios e rcfor~o do abastecimento rle agwt na estaç(io
de Indiana, drr E.r.;tmda de FC1'1'o Sm·ocabana.
O Presirlente da Rcpnblica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro -Sorocabana e
de accôrdo com o parecer da Jnspnctoria Federal das E~tradas,
constante do officio n. 100jS, de 8 do eorrenlc nwz, dccrtca:
Artigo nnico. Ficam r~pprovados os pro.ieclos e rPspectivos
orçanwnlos qtw a este aeompanham, rnbl'ieados prlo uirector
gpr·al de ExpcdiPnte da Rf~cr·ef ar ia de• Estado do :\lin isf c r· in da
Via~:iio P OIH·as Puhlicas, para o augnwnto df' fh•svioc; P reforl'o
fio abas If'Cimento de agua ffa cstá(~Üo de Indiana. no ramal ,i,~
'fihag-y, fia mencionada estrada, or~ado n pl'inwi r·n ~f·r·yi<:o f' IH

7l
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quarenta c sete conto:; oitocPnt os e noventa c sPis mil quatrocentos c quarenta e dous réis ( 47 :896$4-í:!) e o segundo em
sessenta c um contos novpcmüos e cincoenta e sete mil oitocentos c quinze réi~ (61 :UG7$8·J5) o
Pamgrapho 11nicoo A t'PSpecliva desp0za, alé o mnximo de
cento e nove contos oiloc1•.ntos r cincoenla c quatt·o mil duzen'tos P eiricocnt a e spf e r{•is ( t 09 :854$:?57) o rl1~pois rlP dp,·iflamPnfr> apurada em rpgular tomada dP eontas. dt:YPI'Ú Sl'l' IPv:ul:l
á ronla de cavilal do cilada rar.1al.
Hio de Janeiro, 2fi de frvPrrirn dr 1!1?1, tOü" da lndPJH'lldPncia (' 3üo da Hevuhlica o
\VASIIIi\GT02.'1 LUIR

P. o r. Sornu o

riclor J(omlr•r

DECREO No 17. ;o a

-

nr.: 2:í

o

DE PF:n:ru~rno

nr.: t \l:?i

Ab1•e a.o Jlfinisterio da Vicu~ao r ()ln•tul PuiJlicas. c~·PtlifMI SIIJ>1Jlementares âs t'erba,~ 2" e 6·', do eJ.·ercicio de 192ti
O PrPsidrnfp da Rrpnblica dos E:;;fadns Unidos do Brasil.
fendo em vis la n que di.óiJ1Õcrn os arts 1o P 2°, dQ drcr1'! o
lt~gi·slat ivo no 5 o1 RO, dfl 2i1 de janeiro ultimo, re~wfN•~ ahrit•
ao Minh•lerin da Via~.:ão t> Ohra~ PublicaR, os ~!'guiniP~ t'I'Pditos supplcnwntares ao exercício de 1920:
o

Ycrba 2• - Corretos:
Consignação - Pessoal:
Sub-consignacão n. 4 - Agencias:
AgonteB, ajudantc.s, auxiliares c thesourctro, etc. • . . o o. ooooooooo. oo. oooo. o.
Sub-consignação n. 6 - VPnctmentos e
gratificações diversos:
Conducção de malas por administração on
ajuste, etc. o o o. o. o.. o.. o.. oo. o. o. o
Consignação - Material:
Sub-consignação n. 8:
Aluguel c consrrvacão de casas para as reIlarlif.'Õcs vostacs .
Ycrha ()" - Estl'ada de Ft~no ncnl ml
do Brasil:
Consignat:ão ---'--'- Prs~oal: ;
Suh-consignu•:ão no :H~.: ...
o

Pr~snal

.inrnalt·ÍJ'o

da~

•••••••••••••••• ·

rinro

di\·i~4if'"

..... .

i::l0:000$001)

250:000$000

300:000$000

:l. 200:000$01111
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Consignacão Material:
Sub-consignação n. 6:
Combusfivel para rnnohinns o officlnns, lubrificantes c material para lubrificacão, limpeza c consPrva('ão rlo maohinas
A apparelhos
. . .. . . .. .. .. .. .. .. . ..

·].000:000$000

Rio fi,, .TanPiro, 25 dn feverrit·o rle 1927, 106° da Inde·!H'nriPnria P 39° da RPpublica.
'VARHINGTON LUIS

P.

DE Rnl'RA.

Victor Konder.
Getulio Vargas.

DECRETO N. 17.710-

DE

.25

DE! FR\'FJREIRO

DE

Hl27

4pp1'frva os projectos c respectivos nrçamentos pam. a constru.
cção de dous novos armazcns de mercadoria:~. ttm para ll
estação de Tatulty e outro pm·a a de Anoatuba, 110 ramal
df' Itararé, dtl EstJ·ada de Ferro Srwncnbana.
O Presidente da Republica fios Estudos Unidos do BJ'::tE~íl,
attendendo ao que requereu a Estrada de Fert'O Storocabana e
fie accôrdo com o parecer da Insprrtorin Federal do~ E~tradas,
<'onstante do otficiO n. 99/S, de 8 do corrente mez, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o~ projcrfo:-~ o I'e~4rwctivoR
ot·~·aniPilfos quP a Psf1• :wnmpanham, ruht·icados pelo tJir11cfor
gt•t·al d,. Expl'di,.ntn da Sr•1Tdar·ia d~ Estado do Ministrl'io da
Yiac;ão e Obra~ Publicas, para a cow~truccão de dom~ novo5
nrmazm1s de nwrP;adof'ias, um para a estação de Tatuh~· e outro
para a df~ Angafnba, am!bo~ no rnmal dP Itat·nr·f\ da meneionada , ...,, rada, or·~~a•lo!i, incl11 idos o~ dPsvios dl' aeeP ..,P.o Hl'l!f'~sa
rio~. o da prirnl'ii·a Pstação em cf'nlo P quinzo contos sefPe1)ntos e
oitPnta e dous mil cento c noventa e seis réis ( t t5 :782~~196),
e fl da sPmHia em <;;es~f'nfa e oito conf.os oifrnf:l r um mil quaft'lll'''lltos P oitr•11ta e IIO\'f' r·~is (6R:OR1$·HH)).
l'aragr·apllo unicn. A reHpectiva dospeza, af(l o muxim,) de
cento P oit<•nf.a e Íl'P:~ eonf os oilocentos e se~sentu c t rrs mil
seiscentos~ oitenta e cinco réis (183:·363$685). no caso de não
sPr apurada imporf:meia inferiol', em opportuna tomada de
r·onf u~. rle\'PI'á 5el' hwada á <mnf.a de capital do citado ramal.
Rio de Janeiro, 25 de fcvPreiro de 19127, 106" da Independencia e 39° da Republica.
WASUINTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Victor Konder.
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DECRETO N. 17 • 711 -

DE

3

D.I!J MARQO DE

Reorganiza a r.ompanhia mizta do Regimento de

1927

Fuzileiros

Nava,e!

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
confere .o art. 18. n. J, da

~~~ando da autorjznt,:ão que lhe
Gom~tituição Federal, decreta:

Art. t,o A companhia mixta do Regimento de Fuzileiro"
l'tavaes. destinada a serviços auxiliares, compor-sc-ha dus
seccões seguintes:
1.a Ligação e esclarecimentos:
Praçns a pé ou montadas, em ~ervico de vanguarda.
2.• Cnmmunicações, comprehendendo:
a) telegraphista;
b) telephonista~;
c) signuleiros;
d) df!ctylographos e auxiliares de escrevente3.

3.• Sapadores e artifices, inclusive motoristas.
4.n Saude, comprehendendo:
a) ajudantes de enfermeiros,

~] geas~~o~fi~~!; ambulancias.
5.• Aprovisionamento.
6. • Combate e apetrecho~ de ac-ompanhamento.
Art. 2. A companhia mixta será organizada dentrl\ .1o';
effecl i vos totaes do Ilegimento de Fuzileiros Navaes, 1'111
cada graduaçã(l.
Arl. 3. O 1\hnistro da Mal'inha expedirá insfrucções (~,;: ..
peciaPs pam a organhmção da companhia e sua composiçii:J,
aproveitamento das praças actualmente affectas aos- serviços
nella onquarlr·ados e a formacão de novos elementos que coJnplelem os effecf ivos que forem fixados nessas instrucçõflR.
Paragrapho · nnico. Inicialmente, o Ministro da Marinha
poderá uar praça de motoristas, nas vagas que houver, a expraças do Gorro de Marinheiros Nacionae~ e do RegimPnto de
Fuzileiros NavaPs, devii:Jam~nte habilitadas, iíwlusive c.mw
mferinres. senão um segundo sargento e um ter-ceiro sargento.
Art. -1. Os motoristas, dactylographos e auxiliares de escreventes poderão ser destacados pelo director geral do
Pessoal, para servirem em repartições de Marinha, CQnforme
as convrniencias do serviço.
Art. 5. Os cabos dactylographos poderão matricular--s~>
na Escola de Auxiliares Especialistas, para cursarem a ~:-:
pecialidade correspondente, sendo transferidos para o Corpo
de Marinheiros Nacionaes os que forem approvados e o :-equererem.
Paragrapho unico. Os que não o desejarem, continuarão
no regimenf.o, pertencendo á seccão correspondente da con•panhia mixta, affectos ao servir.o de sua e~pecialidade, tanto ao
quartei, como em repartições de Marinha, em tudo equipaI ados ás praças do servi co correspondente do Corpo de Ma0

0

0

0
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rinheiros Nacionaes, sendo denominados auxiliares de escreventes os primeiros sargentos, segundos e terceiro~. '
Art. n.o R<wogam-se as dsposições em conl.rario.
llio no .Taneiro, 3 de março rlc 1027, toüo da InrJpprndí'nria r 39• da Republica.
\VAsinNr.ToN Lms P. DE Som~.\.
Arnaldo Siqudm Pinto dn Lu:.

DEC:RETO N. 17. 71:?

-DE

4

DE MARÇO DE

1927

Apptova os p1·ojectos e 1·espectivos m·çnmentos para construcção de atmazens e nwdi(icação de desvios nas estações
de Páo d' Alho, Cardoso de Al?neida. Quatá e Presidente
Br>J'1UI1'des, da Estrada de Perro Sorocabana.
O Pl'C'sidente da Republica dos Estados Unidos do BJ•asil,
a f tendendo no que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana
e á vista do prireePr dn Inspectoria Fcrlcral das Estradas,
constantes do ufficio n. 15/S, de 12 de janeiro do cm·rcnlo
anno, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados os projectos c respectivos orçamentos. devidamente rubricados pelo director geral
de Expediente da Secretaria de Estado do Ministcrio da Viação c Ohras Publicas, para a construcção de armazcns e modificação de desvios, nos p.1teos das estações de Páo d'Alho.
Cardoso de Almeida, Quatá e Presidente Bernurdes. no ramal
de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana, nas importuncias.
respectivamente, de 73:222$359, 69:655$197, 92:672$998 c

72:258$629.

Paragrapho uni co. A despeza total, até o maximo de
307:809$183, depois de apurada em regular tomada de contas,

deverá correr á conta de capital do citado ramal de Tibagy.
Rio de Janeiro, 4 de março de 1927, 10G 0 dn Indcpendcncin e 39° da Republica.
P. DE
Victor Konder.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 17.713

-DE

SoUSA·

~ DE MARÇO DE 1927

Abre, ao Ministef'io da Justiça e Neyocios Interiores, o credito e;rtraordinario de 60:000$, para attender ao pagamento de llespezas realizadas, com os serviços de combate a varios surtos epidemicos, veri{icndos no anno de
1926, em di.vcrsos pontos do paiz
O Prr~idPnt<' ria Rcpuhlica
n~nndn da nufnrizncão cont idn

rlos Estarlos Unidos rlo Brasil,
no § i" tio art. RO dri di>cri:'H'
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n. ~. 536, de 28 de janeiro de 1922, c depois de ouvido o 'rribunal de Contas nos termos do art. 94 do Regulamento Geral
fle Contabilidade Publica, resolve abrir, ao Ministerio da Justica c Nrgocios Interiores, o credito extraordinario de sesRt>nla contos de réis (60 :000$), para attcndcr ao pagamento
de despezas, já realizadas, com os serviços de combate a varios surtos epidcmicos, verificados no exercício de 1926, em
varios pontos do paiz.
Hio de Janeiro, ~ de março uc 1927, 106° da Indcpcndcncia e 39° da Rcpublica.
WASHINGTON LUis

P.

DE SousA.

Azt{JU..Ylo de Vianna do Castello.

DECHETO N. 17.7H

-DE

7

DE MARÇO DE

1927

i\úrc. ao Minislel'io dH .Justiça e 1Yeyocios Interiores, o Cl'edito e:r:t1·aordinario de 220 :000$, para, attender tis despezas cont os concertos e reparos de que carece o ntaterial fluctuante da Directoria de Defesa Sanitaria J.llm·itima e Fluvial, a corao do Depm·tamento Nacional de
Saude Publica
O Presidente <la Rcpublica <los Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida ao § 1° do art. 80 do decreto
u. 4.536, de 28 de janeiro de 1922, c depois de ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 94 do Regulamento Geral
de Contabilidade Publica, resolve abrir, ao 1\finisterio da Justica c Negocios Interiores, o crf'difo cxtraordinario de duzpnfos (~ vint•~ contos dP r•~is (:.?.20 :000$), pam altendPr ás
de~pt'zas com os coneprfos e reparos de que carece o material fluctuantc da Directoria de Pefesa Sanit ar ia Marítima c Fluvial, para que aqnclla dependencia do Departamento Nacional de Haude Publica possa, com efficiencia, cf:fectuar os serviços sanitarios que lhe são affectos, prevenindo a invasão de epidemias oriundas de portos estrangeiros
e combafcnrlo os surtos epidcmicos que, por ventura, surjam
no territorio nacional.

Rio rlc Janeiro, 7 de março de 1927, 106° da Indcpenucncia c 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA,

Auousto de Vianna do Castello.
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DECRETO N. 17.715 -

DE

7 DE MARCO DE 1927

tlbl'c ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito

especi.al de 3:815$, pm·a occorrer as despezas, no corrente
anno, com a educação e instrucção da menor Cordelút,
(ilha do e~-Presidente da Camara dos Deputados, Dr. Astolpho Dutra Nicacio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto no art. :lo do decreto legislativo
n. 4.121. de 3 de setembro de 1920, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 93 do Regulamuento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir ao Minísterio da Justiça e
Negocios Interiores, na conformidade do art. 2° do citado decreto legislativo, o credito especial de tres contos oitocentos e
quinze mil réis (3 :815$), para occorrer as despezas, no corrente anno, com a edueação e instrucção da menor Cordelia,
filha do ex-Presidente da Camara dos Deputados, Dr. Astolpho Dutra Nicacio.
Hio de Janeiro, 7 de março de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DB SoUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17.716-

nE

7

DE

MARço

DE

1927

Abre, ao Ministerio da lu!ltiça e Negocios Interiores, o credito
especial de 378:610$319, para occorrer ao pagamento das
etapas ou diarias de alimentação devidas ao pessoal das
embarcações do actual Departamento Nacional de Saude
Publica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no artigo unico qo decret~ numero 5. 093, de 7 de dezembro de 1926, e depois de ouvido o
Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir, ao Ministerio
da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de tresentos e setenta e oito contos seiscentos e dez mil tresento';
e dezenove réis (378 :6{0$319), para occorrer ao pagamento
das etapas ou diarias de alimentação, devidas de t 9i 3 a i 922,
ao pessoal das embarcações do actual Departamento Nacional
de Saude Publica, nas seguintes categorias: mestres, niachinistas, cont.ra-mesf.t·es, segundos machinfstas, motoristas, foguistas, marinheiros, moços e um machinista sanitario.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1927, i06° da Inc1ependencia e 39° da Republica.
WARHINGTON LmR

P.

DE

SousA.

A UflWilo de Vianna do Castcllo.

ACTOS DO PODEil EXECU'tl VO

DECRETO N. 17.717

~-DEsDE MARÇO DE

1927

Approva as altcraçõe8 feitas nos estatutos da Sociedade "lnonyma "Companhia ;lssucareira Flunúnense"
O Presidente da Republica do~ Estados Unidos do ·Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma "Companhia
Assucareira Fluminense", autorizada a funccionar na Republica pelo decreto n. 1:3.589, de 7 de maio de 1919, cujas alterações foram approvadas, successivamcnte, pelos decretos numero:': 15.474, de 10 de maio de 1922, e 16.-170, de 7 de maio de
f92-1, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico ..Ficam approvadas as alterações feitas nos
estatutos da Sociedade Anonyma "Companhia Assucareim Fluminense", de accôrdo com a resolucão de seus accionidas votada em assembléa geral extraordinaria de 31 de dezembro proximo findo, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada a
cumprir as fm·malidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 8 de marco de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

D.ECR·ETO N. 17.7,18 -

DE 8 DE MARÇO l>E !9·27

Concede á Sociedati Tubos Jlanue.nnann Limitada artto1'izoçi;o
JJara {uncdonar na Republica
O Presidente da Repul.Jlica dos Estados Unidos do Bmsil,
attendendo ao que I'Nlllcrnn a sociedade anonyma Soeiedad
Tubos 1\lar.r.!esmann Limitada. com séde em Buenos Aires,
Republica Argentina, e devidanwnte representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Sociedad Tubos Mannesmann
Limitada, autorização para funccion:u na Rcpublit~a com os
estatutos que ap:·escnton e mediante as clausulas que este
acompanham assignadas pelo ministro de Estado dos Negocios
da Agricult.ura, Industria c Commcrcio, ficando, pot·ém, a
mesma sociedade obrigada a cumprir as forrnalidadt·s exigidas
Jjela tegislaç.ão em vigor.
-Rio de Janeiro, 8 de 11m~·ço de 1927, 106" da Independencia. e 39• da Republica.
\VASHINToN Lurs P. DE SousA.

Geminiano Lyra Castro.
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Clausulas que acompanham o decreto n. 17. 7t8, desta data
I
A Sociedau Tullos Mannesmann Limitada ~~ obrigada a
ter nm J'PJli'PSCtltantc g-Pral no Brasil, com plenos n illirP.it~
tlos podt•res para trata:· e definitivamente resolv(~l' as queslõeti que se su~cilat·em, quer com o Governo, quer com particulart•s, podcnuu s«'r dcmnr:dadu e I'I)Ccl.ler citacão inicial pela

~ucietladc.

II

Todoí:i os netos que p~·aticar no Bmsil ficarão sujeitos
unicnmL•nte ás respPetiYas leis c rc~-;"ulamcntos e á juri.;dicção
de seus tr·ihunam; judiciarios ott administrativos, sem qw•, em
tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
t•xcepção, fuúdada em ~eus estatutos, cujas disposições não
poderão Sf't'Vir fh) has3 para qualquer reclamaç.ão conccrr:cnte
á PXl'cuc,:ão das obras 01.1 sPrviços a que cllcs se rcfC'rrnl.

·IU
Fiea rkp<•nd1•nlr• dr• aulor·izaç.5o do Unvcrno qwllqUI'l' alf.pr·ac:fln ([1H' a ~ocicrlath~ le11'ha de fazt•r nos rPspcelivos e~ta
luto~.

,\ snr~iPdallP não potló'T'<Í. tampouco. p··atic~r nenhuma
OJ)f'l'lll;fí" 1lr• banco, 1-'~>~rwi:ll' r•m ra:nbiaf'~ ou npPrn r l'nt sf\gnt·o~ "t'IJ) IJIIP, rJ:tJ':t I'·Ft•·; fÍil'i, !'Oliejfp prr~YÍarnr•ntJ: UllfOI"ÍZ<H;fío
r·.~JH•eial ao ~~li:IÍsl•••·io r!.n.-: ~egoeio:-; da Fazenda.
Rr.·r-ilH•-lla ra~!"ada n H11foriza1;:ín p:ra f••nccinn~.l' na fleI'''I,Jit·a ,.,. ínfniwrir ,.'lfa r·h!J;.;nln.

IV
Fica rr.iPII•iido qur a antoriz:v;ão

,J,.

~~

rlada srm prPjttizo do
di~tJo~i,;ilcs
de

prin!'ipio
achar-·" n sociNiadl' snjeiln 6.s
direitn qque regem a•; ~ocicrlarles anon~·mas.

v
.\ infr,\rP~o dP qunlquf'r dns clawmlas

pa"a a qual não
cnnnninafla w·na cspccinl srrá punida com a multa de
um cnnln IIP réis ( t :000$ a cinco cor:tos de réi!; (5 :000$000l
r, no cas() fl,-. l'('inrhiPncia. com a cas~açã() da autorização c.oneNlida pelo (lecrrto Pm Yirtnde do qual baixam as presentes
e~tpja

tlau~ul:l~.

R1n
CrJ.~fl~".

•>

.J?;1~Í! ..'. ~ d~

:r:a:--«;•_1 1l·' !.0:?;. -

Grminir'IJt.J

Lyra

st

A<..:TOS bo l'UUEH EXEGU'fi\O

DECHETO N. 17.7 f 9 -

DE

9

DE l\BHÇO IJI~

HU7

Apprvva a alter·a.ção r~e estatutos levada a ef(eito pela Cnmpo-

nhia Nacional de Seguros de Vida "Sul America", cmn
séde net~fa Capital, em assem.bléa ,eral extravrdinaria 1'Cali:mla em 18 de dezembro ele 1026
O Presidente da Repuhlica dos E~{ados Unidos dn Bra:'il,
atf.pndendo ao que requurPu a Companhia Nacional de St•gur·o:;
de Vida "Sul Ame rica", com séde nos ta Cavital:
Resolvo approvar as alterações feitas em smt~ f\slalnfos
pela assembh~a geral cxtraordinaria de ~cus accionistas, roa I izada em 18 de doz.embro de 1 !"!'26, conforme os docnmf'nfos
qun a este acompanham, continuando a Companhia intPgntiJttente sujeita ás leis e regulamentos vigentes c qne vier'""' a
yigorar sobre as overacõcs de seguros, objrcl o da ~ma eonce~;~ão.

Rio do Janeiro, 9 de mat·co de 1927,
dencia e 39., da Roj1ublica.
\VASIIINGT0:-.1

1oa•

da Indl'pcn-

Lurs P. or:

Sou~.\.

Getulio raryas ..

1>EUitE1,o N. 11.120 -

vE n

DE ~unço DE

1D2i

Conrt~de

anlfwi:oção â "Pem·l As.w.rance Compan11, Limflcrl''
com .H;drJ em Loncb·es, Inrflater1'tt, J)(11'fl (unccionm· na J:,._
]mlJfira, C1n SC(Jtt1'0S C 1'CSC(Jtl1'0,1/ fC1'1'CSfrrs, C li.J!JH'OI..'ll Sl?U$

estatutos

o

Prcsi(Jenlt~ da HPpublica dos Estados Unidos do nrasil,

socierl~de anonyma "Pearl Assurancc Company, Limiterl", com sérlc em Londres, Inglaterra,
resolve conceder-lho autorização para funccionar na Republica, operando em seguros c rescguros terrestres, c approva
seus actuacs estatutos, conforme os documentos que a csto
acompanham, mediante as seguintes condições:

a f.tendf'ndo no que requereu a

I

A rompanhia fic~p·:'i :-;ujcifa inlt~gralmenlo ás Iris c l'<~gu
Janwnlos em vigor ou que vierem a vigorar solJrc o objccto
da ~un concessão.
li
O

capif~l

para ug suas

opera~õcs

no paiz é de mil confo!J

dP l'(~i s ( 1 . 000:000$000), de que dous f<'r~os deverão ser rea li ...

zrtllos dentro de dous annos da data desle decreto.
Leis de 1927- Vol. Il

6
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llT
.\ companhia effecluará no Thesotu·o Nacional, dentro

de

da d.11:a deste decret.o, o qeposito ue d\lZentos
conto=-- rf.c rt'is ('!00 :Oú0$000), para garantia iuicial de. suas
opera t:õe;;: .
ses~enla. dia~

IV
Além da reserva de riscos não expirados, fica a companhia obrigada a constitui!· uma reserva de contingencia, tirada dllS lum·os liquídos an.nuaes verificados nas suas operações· cfl'('Ciu.a.da~ no puiz, na JH.'OJIOrçãD de 9 o/o até que a
mef>ma aHinja á impodancia. do capital declarado e, dahi por
deante, na Pl'opot·cão tle 5. 'fi>, ou o que fôr adoptndo por
qualquer m:lra disposi~,;ão k.;al ou regulamentar.
Hio de .launiro. 9 de
deneia <' :39" da Repu LI ien.

m;n·~.:o

de 1927, 106° da Tndepen-

W.\SHINGTON

1LUis P.

DE

SousA.

Getulio Varaas.

DECRETO N. 17.7:!1-

DE

10

DE l\L\RÇO DE

1927

Abre, pelo lllinisterio da Marinha., o cretüto especial de rP.i.11

4: H6$1G8., para paganu~uto de di{(erença de v&ncim,.e~&to.~
ao capitão de (ràoata, graduado, patrão-tnór, reformado,
Anton~:o de Olivci1·a

O Presidente f)a Republica dos Estados Unidos do Brasil,
da <!Utoriz~ão contida no ®ereto legislativo n. 5. 170,
de 13 tie janeii·o ultimo, e teDdo ouvido préviamente o Minis:..
terio da .f'azenda e o Tribunal, de Gontas, resolve abrir, pelo
Minislerio d..'l 1\larinhn, o. credito es~cial de quat:r:o contos
cento e setenta e seis 01i! ooato e sessenta; e oito réis ....•..
( 4 : 116$J G8), para occoq·er ao. pagamento de diUe~ça de
\·cneinwntos íHl capitoo de bagafa, graduado, pall'ão-m.ér, reu~ando

formado. "\nfonio

dt~

Oliveira.

Hio dp .laiWÍJ'n, 10 de llHll:t;o de 1!)::!7, 106" da lndPpmtdcneia «' 39° da llPpuhlicn.
\V~sH.INGTON

LUis P".

DE

Sous.'(.

Arnaldo S.ilpWi1·a Pinto da Luz.

ACTOS DO PODEH EXECU1'IVO

DECRETO N. 17. 72;2, -

DE

10

DE

MAnço

DE

t927

Modifica os uni{ornws para os sargentos do Regimento de
Fuzileiros Navaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
.AUendendo ao que lhe cxpôz o ministro de Eslado dos
NBgo(.,ios da Marinha, soln·e a conveniencia de ser modificado
o plano de uniformes para os sargentos do Regirnent.o de Fuzileiros Navaes, mandado observar pelo decreto n. 2. 051, de
~~ de .iulho de J8U5 e jú modificado por decreto n. 6.954~
de .?1 de maio de 1908:
Hcsolve approvar f' ma'ndar· exPcutat· as altm·açõeH das
;1f~t,;a:-; dos untfornws dos sargentoR do Regimento de Fuzileiros
Na\'aP-5. que a e si e acompanham; revogadas as disposições em
contrario.
Rio ue Janeiro, 1 O de marw de f 927, fOôo da Independencia e 39° da Republiea.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Lu:..

Projecto do novo plano de u.Jiiforme para os sargentos do Regimento do Fuzileiros Navaes
Primeiro ltn"iforrne - Dolman branco, de brim (linho,
meio linho ou algodão), folgado. Gol.a em p~, folgada, fechando direito por meio de tres colchetes, com altura nem maior
de 5 cent.imetros, nem menor de 3. Nella duas ancoras de
metal amarello de comprimento de 5 centimetroa dispostas
como no uniforme das praças. Uma ordem de 5 botõc-5, dourados, - tamanho grande, sendo o inferior na altura da cintura, o superior 3 centimetros abaixo da costura da gola, e
os outros com intervallos iguaes. Os botões podem ser dispostos de modo a fingir abotoar e fixados, neste caso, sobre
mna pestana, por baixo da qual haverá uma carc·~lla, onde
abotoarão botões dissimulados. Costas como as de paletot.
Passadeiras de panno do mesmo tecido. Quatro bolso~ por
fóra com portinhola e machos, fechada cada uma dessa-; portinholas por um botão de tamanho médio. Junto á eostura
do bolso inferior esquerdo, por dentro, um c{1rl p, lwriwntal
para passagem da' pernada pequena do talim (isto pam os
sargentos que usam espada) . Abas soHas. Calc;a da mesma
côr e tecido. Bolso como os usualmente empregados, scgu indo
a direcção da costura·. Divisa de galão, de accôrdo com a rJcscripção a'dcante; bonet ou gorro eom capa branca; luvas
brancas de fio de escossia (para os que usam espada). Borzeguins ou sa·patos brancos, ou horzcguins pretos, quando ealcados de perneiras.
Usado no serviço intm·no, externo e como uniforme do
pa:sscio, conforme designar a autoridade competente.
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Scynmlo uniforme - Dolman de panno garancc, do ieitio
cln flag praça~. cnm alterações apena·s dos botões, que set'~:J
~ull~t il u idos JH' los cmTPspondenf rs Pm tamanho dos rlo 1o um1'oi'llH'. Calç•a dP panno azul ferrclr.
tal qual como a-; das
p~·a<,~as; capa de lHmPt ou gorro ria nwsma cilr da calça com
yi\·os cneat·nados, confnt·me dPseripção arlpnfc. Bm·zpguin~ de
e:Htt·n pr!'!o, l~·po ll"'ll:tl.
Usado no sr•J'Yi•.:o inlt·t·rw, <'XIPJ'JJO, pat':Hla::; P gual'tla:-; de.
ltunra.
Segundo bis- Dolman P ca](:a de flanella Jmld V<'rde-mat.fo
ou da rôt· adopfada par·a o l'Pginwnfo. Em ludo igual ao feitio
rio I" uniformr, já dPSCJ'ipfo. rxcrpeão unica do machos dos
lwlso;;;; quP não os tPm. Piai i nas como as dos offieiaes deste
n•gimrnfo, emdPndo. pnr«'•m. no nwio dPlla~c; apenas dons fuzis
mclralhadot'I'S rt·uzados, como disl incl iYn do eorpo que per1cncPnJ. Capa ·do hmwl da nwsma cllr e lreido; hlYa" nWtTon
dr rio dP pscos~ia 011 dP pPIJP. Hor•zpgu ins on sapntoc; rir~ vcrnit:, que IPnhan1 o cano flp um couro qualquer f«)seo.
TTsado facnllntivnmcnlP como lmiformc de passPio.
Tc1'ceiro unifonn~- Dolman c ealça df' hrim knki Vl'l'flcmaflr>. l\lndPln ~Pnwlhanlp ao pt·imPiJ·o, rom allrt·açãn unicanwnt.P no~ holsos do dolman. C]UP sãn IJ,. fMP; c, fambem d·~
hol iJe~. flll'' sflo prPI os " dP mnssa· Prn YPZ de SPl'l~m flonratlos
eomo os dos lrPs aniPriorrs nqui dPscriptos. Passadcira oo
mesmo prtnno c do aclual modelo usado prlos snlrlados rlns!.n
I'L'gimrnlo . . \ncor:1s na gola rlispnslas rorno no 1o uniforme,
mas d" cr'11· JH'I'I a fi' i Ia dr panno dn lã 011 •In sêda. Divisas de
«'adnt'('(l vn~!o eom funrln lwki, flp acr(n·do corno adPanle vac
deseripfo. Bm·zpguins JH'Pios c lisos, typn usual.
TTsarlo no ~t'l'Yir,o nitm·no. (•xlerno P licença.
()um·! o nnif'm·m~ C:omhinar,fío do :?" com o 1". ComIH'elwndc:- Dolnwn ga1·nncP; calça lwanca; bOJ'ZPguins pl'etus.
hmwl ou gorro com eapa hranca, ou capacetl'.
Usado Pm paradas, formaturas, guardas de honra (não
i'tmchrcs) . .r] c conformidade com o qnc fôr dcterminad'' para
a~ pracas, como aliás os demais unifornws, cxcrpção feita
do .S" bis.
Quinto ttni{orm(~ - E' um variante do 2o. Diffcr·~ aprnas
•Jp!le na côr ela capa do gorro ou bonct, que é branea. Em
d(•scmharquc U:';a-st• 1amlwm o capacrf c.
lJ~arlo nos dias tll' gt·nndc gala ou quando houvrr ordem
das aul or·iílade~.
As eamisas para os uniformrs acima serão bt·anca:;,
li::.:1"' o molles (ou engommadas); os collarinhos brancos, lisod
l'll20HIJt1ados, dPveiHio ficnr em pÁ P fechar direito; os punhos
1nollrs nu rlm·os (facultativamente). Qua·ndo de servico inle:·nn não tí obrigado usa l-os.
·
(Jorros Tal corno n das praças de:;;( e rpgimenlo. DeYC
''H' '.'~ado ,''lll sPn:i~,;•o in I Pl'H~l n Pm campanha. Nl•stc) caso,
I'Jll l;dla 1:1' t•h:1(H'OS Hfll'OIH'Ja'dos.
.
JlonC'f
.\J'lll::l«;ão dP couro: pala de couro cnverni.,mdtl.
lllcllllada dt• iO a 15° a parle inferior forrada de marroquim
]H'Plo; capa_ de pa1mo azul fPrretc, tendo por toda cxl.remidarlt~ surwr·wt· da capa nrn friso, de feeido de lã encarnada.
flp 3 m/m dl' largura. A Psta capa será rlada frif i o por meio
(11' urna arrnatfío inlt'l'!la dl' erinn ou outro ma!Prial. Capa
famhPnl. hratwa e kalu; Psfa S('ln nenhum friso; emlmlelanwitl!~ ltsas. Embll'ntn, srgundo rlesPnhn, fixo rm urná fita
uc ~«:da lH'Pia trançada em quadrinhos, de 35 mj;n de lar-
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gura, fiel do couro prelo rnYPrnizado, rlr n nt/m 110 lat·.~ura,
pl'l'."O JHH' don~ holõPs dourados d1• l:unanlto ))l'(fllPJW.
Csado Clll sl·n·i1;o PXII'I'tlll, i.llH'H:-il'lllai;GI•s, t'I'I'ÍillíillÍas,

lice!ll'as.

Como o das pra~.:as ch•stn regim1•nlo, clirf{~j·:ndo
tl'r bolsos. um de cada lado. na altut·a .Ia l'iniura. fcilns no t'úl'l'o; nhPrlnra feita na co:-tnra laiPrial, do
!•11':-'illo fpit io flllP o dos bolsos das ral~.:as df's!P plano.
E' dP posse ohrigatoria.
Di·1'isas - Para saJ•gent os-ajudanl es - o glolJo da hanrlPira da Repuhlica de :1 cPnlimPtros dP dianH'II'O IHll'dado a·
onro c collocadu no \'1'1'1 ire do canhão da Jnanga do !JJ·a~,.·o I'S·

l:apote -

~ôrncnte ('In

(j\l('l'dO.

Pl'imci1·o SOJ'(Jenlo Cinco galõPs dourados finos, app1 irados sobrr o fundo cncat·nado, dP largura dP 8 m/m, dif:po~tos com um intPrvnllo de 3 m/m. obedecendo á fórma do·
um V, ou melhor de um angnlo com o YPrl ice IHlt'a haix,,,
lt>ndo df' nbPrtura, tltiP é ,-ollncla para cillla. 110" I' !PIHln fi,•
PX!Pnsão cada luclo H cenl im(dt·m. São collocadas (divisa;-;)
110 lllf'io do~' IInus brac.:os por nwio de botões dP pn•s::;ão 011
utro dispositivo sPguro que seja dissimulado.
rsadas (as divisas) Pm todos os uniformPs e no rapo!''·
rxc~pção unica rlo de bt·im kald qur, ao invrz do galão dourado. é de cadarço pt'PI o corn fundo li:aki, guardado rm lud•)
Jtl<ilS a semclhanca daquPllas divi:-:as.
Seuu1ulu SW'(Jt'1!lo - - Qnai l'O galÕ<'S ou qual!·o carlarcns
pl'rlos (t•stes no IJL'im kaki)
da:-; nwsn1as diJnensões, d•l
nwsmo l'eif io e collol'adn:-; nas nws1nas positões.
Tn·ceiro .sarur?nto - TrPs galões ou trPs cadat·~.:os prct.:~;.
r~J ntP.:illln modo que ficou di lo para os sc~gundos snl'gl'n'o~.
Capa - De panno Jmki ou tecido impermravel da llJP:Silta
rtir; Comprimrnto ai é 5 centímetros, abaixo da rotula . .Ft>r~h.tJJJI'Illo.no ]wscnço por meio de um colelwte grandC'; cnpiiZ;
f,'~t·:.'ii Jnart·on; llolso no forro.
Perneiras Como as das pra<.,•a:-;,
'l'ú'!i111 O adoplarlo aelualmrnte.
CfiJJocrte -- Como foi dito para as pt>rncirns.
Fimlm· -- O lFlop!udo actualnwnl e.
Espuda (Para ~argPnlos-ajndanlcs e primriro;;; sarg.•JJios). Corno a dn plano 1'111 \·ign1·.
])istinl'iii'OS ldPlll.
Hmblema J)p pnnrto azul ferrrtP. d0 fôrma oval. cnn-

fl'tHlo G,5 c/m dP alful'a P fl.5 c/m na sua maior lat·gm·a. eom
•rma ancora ri(• mPial pral1·a·do, circtund~lda por vinte f' llllla
r-strPlla~. sendo (}UI' a lflll' fica ptw rirnil da ancora IPHI R nt/m

dn raio, hnrdada a fio dourado e ns outra~ vinlf' l'ol·m:i·l~~
dt• f;p~ pr:tiPados .
.'H~nmpanhando a f1ít·ma do l'lltll!Pma quatro fio~ d1• Olll'lt
r:·!.:n'l'ido. guat·dando inlt•nallos l'lllr1~ si rll' !, m/m. sPn.fo
ifllf• o:; dou:-; priiiii'Íl'Os (os mais intnriot·rs) pai'IPIIJ tln \'1'1'lieP fia I'Sfl'l'l)a IIIUÍOJ' (dom·ada) (' l'iJ'l'lllllSl'I'I'\'('Jll as I'Sft•"JJas ntenon•s (prat(•adas).
Os dnus ullimo;-; pat'l(•m da hasl' da llll'~ma P:-o;II'I'lla (maior)
f'. ao inv(•s d1• coniPt'PTll r·~ft·P!las. ronllim fios dourados, di..;JHtslos dr• f,',rtna tt·an:-i\'P!·~a. n"'''nlando lurlo isln ll'll vivn
"" llil'.":lln p:mnn.
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DECRETO N. 17.723 -

DE

H

DE

MAR.ço

DE

1g27

Approva o.~ JJro,iectos c re.~pect'ivos orçmnentos para a ezecuçi'io de diversos .~erviços nas estações de Búptista Bo-

tellw, Itanmuí, ltm·a·rr e Andrades, da Rstrada de Ferro
Sm·w.·abana

O Pre~idente da Repuhlica dos Estados Unidos do .Brasil,
attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sot·ocL~.bana
e á vista do parecer da lnRpPctoria F'ederal das E~tr·adas,
constante do officio n. 133/R, rlP 16 dr fevereiro tio t~orrente
::mno, decreta :
Artigo nnico. Ficnm approvados os projectos e Ã'espectivos
or-~nnwnUm. l!ovidnnwníP J·ulll'icados pf~lo dirf'ctor geral de Expediente da ~~ecrelaria dn Estado do Mini~terio da Yiação e
Obras Publ ícas, para a .Pxecu~.;3o dos S('guintcs servi co~ n~ citada esfrnda: augmcnlu dl' dl'svios nas cstaç,)es de .l.:,aptista
Botelho, Hanguá c Itararé e augmento de desvio e ~e dous
boeiros, hem como const rucção de uma e::lixa d'agua a e cimento armado, na estação de ;\ndradcs.
Paragrapho unico. As rí'spectivas despezas, até o maximt de cento e um contos oitocentos ~~ oitenta e 11)\e mil
seiscentos e dous réis (fls. 101 :889$602), sendo vinte e quatro
cont.os novecentos e trinta c nove mil quinhentos e noventa
e seis réis (Rs. 2~ :93!l$59ô), para as obras a serem feitas
nas citadas e::~tações de Itanguá e Itararé, situadlls no ramal
de Itararé, e setenta e seis contos nO\'ecentos e cincoenh mil
e seis réis ( Hs. 76:950$006), para as das estações de Ba·ptista Botelho e Andrades, no ramal de Tibagy, d·wer..Jo correi á conta do capital dos mesmos ramaes, depois de apuradas
em regular tomada de contas.
Rio de Janeiro, 11 de mnrço de 1927, 106° na tPdependencia e 3!r da Republica.
\VAsut:xoToN LUis P.

DE

Sou~A.

Victor Konder.

DECRETO N. 17. 72·i -

DE

H

DE 1\L\RÇO DE

1 0·27

Abre ao MinisteJ•·io da Viação e ObJ•as Publicas o r:redito especial de I. OOO:OOO.f para atfender ás deS])eza.~ uryentes
e inadiaveis com. a Estrada de Fei'1'0 de Jtaqui a Srio
Rorja.

O Presidente da Tlt•puhl icn do~ Estados Unidos do Bt·asil,
usando da autor·ização conf ida no dPereto legislatiYo mmwro 5. Ofí2 A, de 5 de noveml11·n do anno passado e tendo ouvido o l\fillislerio da Faz0nda c o Trihunal de Contas. nos
termos do art. !):l do Ht•gulanwnto <1Pral dP Contahilidade
Publica. I'P~;ol\·p nhl'ir· a11 Klinislt~r·io da Yi:u:ão f' Ohra.-; Puhlil'as o crt•dito espl'l'i:tl dt> mil eonto:-; d~~ l't~i:-; (1.000:000$)
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para att~nder ás. dcsper.as urgentes e inadiaveis com a Estrafla de Ferro de ltaqui a São Borja.

Rio rle .Janeiro, H de mar~o de 1927; f06" da Independrnciia e 39° da Repttblica.

Luis P. PE Sous/f.":
Victor Konder.

\VARHI~O'rON

DF.cnt1'0 N. 17. 72õ AlJlJI'Ot.'lt

os projecto.rt 'c

nE tt

1'eS1JCCtil'u.r.;

n~ ~t.\nGo

nE t92i

orçamr11tos p:n·a a cons-

ti'itct'iio tlc ob1•as 1WI'll.<; nas estaçtics tle lta}Jetinillaa e

Assis, da Rsltada df'

FeiTO

Sot·ocabm!a

O ,Prmddente ela RPpublica nos Estados Unidos do Brasil,
nf.tendenclo ao· que i•eqw~r·ett a Estrada dn FPrr·o ~m·ocahana P
á vista do parecer da Inspeeforia f'Pdflral nas J~~~tradas, constante do offi<~io n. 83/8, tk í dt> fpn•J't>irn dn eorJ'l'Bit• a11no,
decreta:
Artigo uni co. Ficam approvado.~ o::; projecf os e J'especti~
vos orçamentos devidamente J'uhrieados pelo dirPctor geral d•)
Expediente da Secretaria flp Estacio do Minisferio da Y:ação
e Obt·as Publicas, pnra a ronstt·w~eilo lias sPgll i nt.es obras nas
esta«:ões de Itnpetininga f' Assis. a primeira no ran:al de Itararé e a segunda no nP Tihagy, da referida Estrana: dPpo:~ito
para 24 loco mo f ivas e officinas; fldificio para fundi cão; ca:n
de força; installnções sanltarias: fr:ssa septica; inslallacão de
força, luz e .tnnchinas-ferramenta: casa para truckelros, casa
para ajudantes flr h•uckeiros; ahnsfPcinwnto d'ngun I' no,·as
linhas.
Paragrapho unico. As respectivas despezas; até o maximn
orçado em h'es mil oitocentos e oHenta e qi.lafro contos ePnlo
e einconnt.a c sete mil t.rcscntos e novPntu e sete réis ..... .
(3. 88.-i: !57$397). SPJHlo mil nnvecPllfo;; P oitenla e cit1cn contos quinhentos e qunrPnfa e dou.;; mil sciscf'nfos f' floz<> ,.,~is
(1.985 :542$612). pnrn o ramal nP. Itararé P mil oitocentos e
noventa e oito contos seiscentos e quatorzé mil seteceiltos e
oitnntn e cinco r•~is (t .898:614$785), para o d•\ Tihagy, ~Hão
levarias á conta df' capital dos nwsmos ramhPs. dflpois dP apu-·
radas Prn rPgular tomada dfl contas.
Rio de .TanPiro, 11 rlf' marr.o df' H)27. 1oao na TnriPpenrJPnria ü 39° fia nPpliblica.
"7 ARTTI:'-Jr.To~ LUIR

P.

llF; RoUHA.

Victor Konder.
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DECfiETO N. 17.726 -

DE

J 1 DE MAnço DP. 1927

Ab1'c, ao Ministerio da Fazenda, o credito espectal de 1 :681$289,
1)(1/'a pagamento a PauliiiHJ Borchert, arclt.ivistlt conservador llu Patrimonio 1Yacional, de tli{ferenr;a de· rcncimentos.
O Pt'f'RidPntf' na Rf'puhlica nos Estados Unidos do Brasil,
11s:wdo da autorizn~·ão eontida no dccrf'to Jegiglat.ivo n. 5.1<)0,
de J'! dl' jaTwiro ultimo, c fendo ouvido n Tribunal de Confas,
tia fôrma dn regulamento approvado pelo decreto n. 15.770,
de 1 de novembro de 1922, resolve abrir, ao 1\linisterio da Fazenda, o credito especial de 1 :681$289, para pagamento a
Paulino Hot·chet, arehivisfa conservador do Patrimonio Nacional, da dil'l't>t'('Jlf:a de veucimenlos que lhe deve o 'l'IH•som·o
!\acionai.
Rio de .Tatwiro, 1() de nHU'CO dn H>27, 106" dn IndrpPndeneiil •• :1!1" da HPtmblica.
\VASIIINGTON

Lms P.

DE RovsA.

GPtttlio Varo as.

l>EC11ET0

~.

1 i. i2i -

DE

JG DE M.\HÇO DE 1~27

Cmu·Nlt' autm·izartio á Cnm)mnhia de Seow·os Anoln Sul A mtJ-

J•irmw.. com
de ·vida

.'l(~d<> 1u·sta.

Capital,

2)(U'a OJ1C1'm·

<>m sr'_jlf/'O:l

O PrPsitJec'te da Rcpublica dos ·Estados Unidos .rlo Brnsil.
nU.rndendo ao quo requereu a Companhia de Seguros .-\nglo
f!ul Anwrirana, com sédo nesta Capital, autorizada a fnnecioLar· no B··asil, pm seguros e re:-:cguros terrestres e maritiuws,
pelo d!'creto n. ·JO.ü42, de 31 de dezembro de 1913, e enm
seus f'sf.atuto:-; já apprnvados pelo referido decreto c pelo::' de
r.':L 14. GO:l. flp 30 de novembro de 1'920, e 17. 5H, de 5 dn nnYPmbro de 19:?,6, rPsolvc conceder-lhe autorizaQão pa:-a nprr·ur
Pm seguros dP vida (accidPntes pcssoaes) dn acctn·do com ::1
ciPiilwracão tomada prla snn diredoria. em 30 de nnvombro
~~n 1926, nos termos dos arts. 2" e 1 '1. alincas .i r h, rio~ seus
pq(atutos, confo:-me a acta que a este acompanha, meuianlo
as segui"!~'" rnnnir_:õPs:
I

O capital dr J'r~por:sahilidadP pnra a:;; nprrn<:iíP~ rlf' ~e~m
ro:;; dP vida (arridPnfp;; pr:;so:wsl sNÚ dr qninllrnto.;; ronl.o:o;
df' r(·i~ (:lOO :1:-00$000).

ti
.\ rn:npanltin mnniPr:í rs:-:n rartPirn df' ~r!:Uli'IF. r'••mplcf·•nll'fll4' hdf'tH'IldPIIII' da d1• ~l"!llt'os ll't':'f•-:tr·•"\ I' m:rr·ilirrrn-;
fJll:lnlo :lfl r·:rpilnl. fund11:4 f' :·1'~~"1'\'íl~, }lr·m cn:no qnarrlo :'t p,.;-
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cripturação das respectivas receitas e dcspezas, que, q11ando
forc.:adamellle commtms, S{'l'Üo rateadas })Pia.:; duas l'U"teil'a-.;
na IH·opor'(.'ão das l'l'::ipl'divu~ receitas Llc pn~mios.

III
A eompanhi:l dPpositará no Thn::;om·o Xarionnl. paTa f!~
ranl ia das orw:·a::õPs da nova rarfPira, a impol'taneia df' ·ltt7.Pr.'lo.~ eonlns dr l'i'oiii (:!OO:OOO~OO!Yi.

IV
A comrmnhia n.ii.o podL·rá assumir snbrr um·a S(Í vidft r!st~n
do capital da nova cart.Piru. rPalmPnfp rl'a:ida:-; l't'S[lPCti\'U:-; I'I'SCI'YUS flp I~Oll(illgf'l.'t'i:t.

~nrwrior a 10 %
lado 110 Jl:ti:~,, I'

v
A eOJHpnnhia ficar:'i intr~ralnwr:tr snjPita ús lPis P rP~!II
on qlH' Yif'l'Pm a vigorar so~hro o ohjl'do da
sna rnnccssfto, nw:-;mo qnando rnnlrarirm ou venham a 1'1111trnriar os scus pstatutos app:·ovados pelo Governo.
J~.mr-ntn:o YJg-f-nll'~

R!o rl~ Jar.'Piro, H) de TlHlrÇ\1 de Hl:?7, J ÜÜ 0 da Tndi'}WIIurnria P 3Ho rla Hl'puhl ica.

Lms P. nE SnPs.\.
Getulio Vm·(fas.

,V.\RTTI:'\r.ToN

DECRETO N. 17.728 -

DE

16

DE MARÇO DE

1927

Abre. ao Alini.flte1'•ÍO da Fazenda, o credito especial de r(~1S
25 :225$429, para paoamento a José Ruschi, collectm· (Pderal de Santa There:a e Affonso Claudio, no Es)Jil'ito
Santo, em vü·ttule de sentença judicial'ia.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br·asil,
usando da autorização contida no decrPfo n. 5. OOG, de ~1 de
,julho dP 19:?6, c tl'ndo ouvido o Tribimal de ContaR, na ftír'ma
do rPgularmmto approvndo pelo decrl'fo n. 15.770. dP 1 dn
novPmbro de 1922. rPsolvP ahrir, no Ministt:'rio da Fazenda. o
credito especial de 25:225$429, para pagar a José Ruschi.
collecf.or f•'rleral de Santa Thrrl'za e Affonso Claudio, no Es])irit.o Santo, as rwrenntag•~nR a QUI'\ tmn dit·Pito, no lH~t·iotlo ''"'
cnw esfovr afastado do sru rargo. deduzidas as rlrspPzas a OlH'
~cria obrigado, si estivesse rrn cffpcf ivo PXf'l'C i cio; rPvog:u las
ns disposições Pm contrario.
Hio dP .Tancirn. 16 tiP mart.:n un 19~7. tOô" da JntlPpPnflf'nr i a P :19" da Ht•rmhl ica.
\Y.\RIIJ:\f;Tox

Txr~

r;f'tll!io

P.

nr~

,.llt'(fll.~.

Sm·:-'.\.
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nECRETO N. 17 . 729 -

DE 17 DE MARÇO DE 1927

Ah1'f? pf'lo JUnisterio da Guerra o credito especial de ......•
909 :398$907, pflra pagamento do .wldo vitalicio a que, em
virtude de IP-i, teem dirf•ito o.~t 'lJoluntario.~t da l'af1'ia. tenPnfe PPdro Nofnsco de Alcantm·n. e ouf1•os

O Presidente da Rí•puhlicn doR Esfndos Unidos do Brasil,
usando da nufol'iznção que lhe confere o rlecreto legislativo
n. 5 .169, de 13 de janeiro de t 927, e tendo ouvido o Tribunal
flp Conf as, na .fórum das disposições em vigor, rrRnlve abrir,
pt•Jn l\finistN·in rla Ouena, o ct·eflitn especial de 909 :398$907
rnov{'C('Ilfos e nove contos fresentos P noventa e oito mil novecentos e sete rt~is), pat·a pngnmenfo do solflo vifnlicio n qttw,
em virtude de lei, f('(•rn dirPifo os voltntfarins da Patria, tetwnfe Prdrn Nnlasco de Alcnntara P outros.
Rio de Janeiro, 17. de março de 1927, t 06° da IndependeHcia e 39° da Republica.
\VASHINGTON

Lms P.

DE

SousA.

Nestor Seze{1•edo dos Passos.

DECRETO N. 17.730

=DE

i8

DE

MARÇO DE 1927

Abre ao Minister1o da Viação e Obras Publicas o credito especial de 300 :000$, pwra attender ao pagamento de p1•ojectn
da twva c~tação dn Estrada de Ferro Ce1tt1·al do Brasil.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bt·asil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 088,
de 3 de dezembro do anno passado, e tendo ouvido o 1\finisferio da Fazenda ~ o Tribunal de Contas, no::; termos do art. 98
do Regulament.o Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir
ao 1\linisterio da Viução c Ohras Publions, o credito especial
de 300:000$, para aUender ao pagamento aos architectos Samuel Augusto dns Nev~R e Chrigflano Stockler das .NcveR, de
pro.iflcfo qtw rlnhommm pnrn n nova est.a~ão inirinl da E~frnda
de F'er·ro GPnh·nl do Bl'asil, nesta Capital.
Rio d~ .lnn11iro. iR rJi" llllll'C:o rlf' 1927, t00" rln trulf'pendPncin c 39" da Rt•ptthlfca.
'VARnrNn'toN

LtJts P.

DE

Victor Konder.

SousA.
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DECRETO N. 17.731 -

DR

18

DE .l\L\1\ÇO DE

1927

Approva o projecto c m·rnntento, na importancia de 22: 299$ü37.
supplernenfnres aos que lmixa1·arn corn o decreto numero
17.302, de 5 de maio de 1926, para a installaçfio de 1Wlfl
balança de cem tonclnda.s na e.fltaçrlo de Joinville, na linhn
de s. Frnncisco, da nmuprmhia Estrados de FP1'ro Siio

l'oulo-Rio Grande

O Presidente da Hepuhlica dos Estadoil Unidos do Brasil,
attendendo ao que reqw~rf'U a Companhia Estrada de FelTo Hão
Paulo-Rio Grande c tendo Pt.l visla as infnt·tmlÇÕPs da Inspecloria Fede1·al da!'l Est.rndn•:, decreta:
Artigo unico. Ficam, npprovados, na conformidade dos
documentos qne com ('ste baixam, rubricados pelo directol'
geral de eXPl'fJÍ«'Jlt(~ da f'«'Crf'laria •I•' Esfnfio do Ministerio da
Viação e Obras Publicas, o projecto e orçamento, na importancia rte vinte e dous contos duzentos e noventa e nove mil
seiscentos e trinta e sete réi ~ (22 :299$637), supplementares
aos que haixaram com o dPcrpfo n. 17.302, de 5 de maio de
1926, para a insfnllaç.ão de uma balança de cem t,oneladas na
estação de .Joinville, na linha de S. Francisco, de que é concessionaria a Companhia .b""3strada de Ff'l'l'O R. Paulo-Rio
Gt·awiP.
Paragrapho unicn. As dcsprsns effrct.uadas de acc•kdo
com o projecto e orçamento ora approvados, até o maximo
deste. !'lerão levarias á conta fins taxas addicion:ws a que Sf' refere a portaria de 21 de .iant'Íl'O ele 1921, do l\linisterio da Viação e Oltras Publicas.
<1

Rio de Janeiro, 1R dC' marco dP 1927, 106° da lndependencia e 39° da Republica.

W ASIIINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

V:ictor Konder.

DECRETO N. 17.732 -

DE

18

DE MARÇO DE

1927

Abre an Min.isfet'io da l'riaçtio e Obras Publicas n credito especial de 1 :570$886. para attender ao pagamento de vencimentos ao au.riliar technico da /nspectoria de .4.uuas e 1?.11anto.<;, AtafilHI Montwzuma de Mow·a llibeiro.

,
O Prf'sidf'nfc da Rf'puhlicn elos Estados Unidos do Bra!'lil.
usando da antodznr.fio contida no dpcreto legislat.ivo n. 5.11 n,
rle 29 df' dezf'mhro do nnno pas~:ulo, e ft'ndo ouvido n 1\Itnislerio rla Fnzf'ndn f' o Trilmnn I df' Conl as. nos fPrmos do art.. fl:1
do Regulamento 0Pral rle Confnhilidnrle Pnhlir:-t. rrsolve ahrir·
ao Minisferio da Viaçfio f' Ohras Publicas. o credito especi:-tl rfp
1 :570$8R6, pnra ::tffendPr r~o f):lgamPnlo de YPncimcntos a qufl
tem dirPitn no pf'riodo de 1 dP janeiro n 27 de maio ilo annn
passado, o conducfor technico da Inspectoria de Aguas e Es-
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gofo:;, .\faliha l\lontezuma de Monra llilwiro, apm;entado no
cargo de cng~_~nheiro de segunda classe da mesma in::;pecloria
o

Hio de .Tant'il'o. 1H do lllat·c;o de 1U27, 10<i" da lndf'{H'tldf'llria f' >lH" da ltPJHJhlica.
'VASIIINGTON

Lms P.

RotTs.\.

DF.

Victm· J(mulrr.

DEt~HETO N.

Aln·e,

tU1

17.733 -

18

DE

DE ~L\H.ÇO DE

1927

Jlinisterio tia Viaçf!o e Oln·a.s Publicas. diversos r1·editos supplcmcntares au c;rercicio de -19.26

O P1·r~idrnle da Rrpublica dos Estados Unidos do BI·asil,
ria auforiza(;fío contida no nrt. 2° do deernto lf'gislaf.iyo

1JSai1d•J

H. rí. ·ISO A, de 23 de janeiro do col'l'cnle anno, ~~ tendo ouvido
o ~~I inisf Prio Lia Fazenda, e o Trihunal de Contas, nos I f'rmos
do art. 9~1 do Hegulament.o Grral de Contabilidade Publica, rc~olvo nln ,r, ao l\1ini~tcrio da Vinçfío c Obras Publieas. os seguintes nenitns supplemcntarf's ús vr1·bas elo orcamenlo para

o

p~·pt•rie:o

dn 1!J:.?G:
\"!'t·ha ~1
Tdrgraphos - Consignação
"Pessoal":
Suh-consignar.:uo G - Linhas c estações, men3

-

. . ........................ o..

~a~eirc~~

GO

\ erha 7" - Estrada de Ferro Oeste de l\Iina~ "Pessoal":
Sub-c~m.si;;naçuo G- Pessoal jornaleiro da 1..
UlVJ!:llO

•••••••••••••••••••

Suh-c~n.si_gnação
d!YlSUO

•

•

o..... o....

36:000$000

11- Pessoal jornaleiro da 2"
•

220 :000$000

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

Suh-r~m.~~c;nnção
diYI~.ao . .

11 --Pessoal jornaleiro da 3"
. ..........................
Sub-consignação 17- Pessoal jornaleir·o para
o ~en·j(:O ordinario da linha, etc.........
\'prba 13"- Estrada de Ferro Petrolina a
Therezina Consignação "Pes~oal":
Sub-consignação 12 - Pesosal jornaleiro, ele.
VPrlm H" - Eslrada de Ferro Therezopolis - Consig·naçfío "Pessoal":
Suh-1•nn~Jgnação ·'l Diari~tas, jornaleiros, f'fc.
V«'t'l•a tf>"- Bsfl·ada de Fnt'l'o de Goyaz -Consignação "Pr'ssoal":
Suh-ronsigT:ac.:ão JG - Pe~·soal diarista, ele....
f'Í,\

:000~000

420:000$000
927:120$000
80:000$000
50:000$000
900 :000~000

llin d(• .Jnni'Íl'O, 1R dl' marr;o dP 1fl'27, IOiio da Tnrlf'pP!HlPnr• :;q•· lf:t !lr•ptthlif'il.
\\'.\~·\Hl:'\IHO::"i LL'I~

r j('( m·

P.

DE

J(omll'/'.

Snrs.\.
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DECRETO N. 17. 73'• -

DF.:

?1

1927

DF.: 1\L\HÇO DF.:

Abre 110 Jfinislaio da .JusUça c Negocias Interiores o crediítJ
n: pedal de 671 :422$500, para pngamento drt m·atif'icarãn
cJ'cuda pela lei n. 3. 9UO, de 2 de janeiro de 1920, aos
fnucciunarios da Secrctm·ia da Policia do Dislricto Fede;-al, da Inspectoria de Segw·ança Publica e bwesli(Jação,
do Onbinete de Jdenti{iNu:ão c Estatística C7'imiunl e aos
commissarios de 1" e 2• classes.
O Prrsidrnle da RPpnh1ica dos Estados Unidos do Brasil,
havPtHlo consulf a do o Tribunal de Contas, nos termos rlo artigo 03. rio HegulanH•nto Geral de Contabilidade Publica, e
trmdo em vista a autorizarão contida no art. 2°, do decreto
n. 5 .153, dP 10 dn janP.iro dPst e armo, resolvP, ai trnrlf'urlo
no disposto no arl. 1", do cilndo dncreto n. 5.153, abrir, au
Minislf•rio da Jnsti<:::t o NPgocios InteriorPs, o o:erlito cspccird
do 671 :422$500, para occoner ao paganwnto da gratificaç~io
el'rada pela lei n. 3. 990, dn 2 do janeiro de 1920, a que tccm
direito os funccionarios ria Secretaria da Policia' do Districl.o
Federal. da Inspectoria de Seguranoa Publica c Investigação,
do GahindP dP Idenf ifica<:ão e Eslatistica Criminal c os comJnis~Ul"ios fie 1" e 2 4 claSS(lS que, no periodo de 1 de janeiro
de 10:?0 a 31 de maio de 1922, pPrccbiarn vencimentos anmiaf'S
al•f~ novP contos de rris. c qur, por acto do Poder Executivo.
fomm excluídos dos favores da mencionada lei n. 3. 990.
Hio de Janeiro, 21 de março de 1927, 106') da Imlcpl'lldcncia c :mo da Hepublica.
\V.\SIIINGTON

LUis P.

DE

Sous.\.

;1u{fusto de Vianna do Castello.

1 >ECHETO

~.

17.735 -

DE

21

DE l\L\fiÇO DE

1927

.Aúl'e ao M in isli'I'Ío do .Justiça '~ .Yeaocios Jnlc1·iores o credito

cspcciol lk 1. 761:183$851, destinado á liquidação da diriria conlrahida pelo Fluminense Foot-Ball Club, para
rcoli:ar;ão dos jo(JOS ·c festejos athleticos e sportivos do
JH'OfJ1"tlmma olficial das festas cornmenwrativas do Centenal'io da Jndepcmlencia do Btasil.
O

p,·~~sidmitr

da Rrpu!Jiica dos Eslados Unidos do Br·asil,

fPtHln ouYido o Tribunal dr Contas. nos termos do art. 93, do

Hcg·ulamenfo Ger·al dP Contnbilidade Publica. resolve. nos ter ...
mos do art. 2°, r]o decrP{o n. 5 .147, de 10 de janeiro ultimo,
nhrir ao l\finisterio da Jnst ic:a c Negocias Interiores, o C'redito
P-=Jwrial de 1. 761: 183~R31. para liquida(.~ão da divida contrah ida pelo Fluminen~c Fouf-Ball Cluh, nus termos do ajuste
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l'Plrhrarlo nm 24 de maio do 1922, para realização dos jogos e
fp:.;l~jo:; at.hlt~lico,:.; n !'>por·Uvos fio progl·ammn official da~ festas

comrHcmoralivas do Gcnlenario da Independencia do Brasil.
Hio rfe Janeiro, 21. de março de 1927, i06° da Indcpen~
dencia c 39° da Republ.ica.
WASHINGTON LUIS P.

SousA.

DE

Aua usto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17.736 -

J)E

21

DE

MARÇO D·E :l927

t1brr ao· M inisterio da. Justiça e Negocias Inter·iorcs o credito
especi·al de i :500$. para pagamento do augmento da gratificação exfraordinaria do secretario da Bibliotheca Na-

cional.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
fendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93, do
Hegulamcn1 o Geral de Contabitildadc Publica, resolve, na conformidadn €la autoriza~ão ("IOntida no art. 6° do decreto legisktlivo n. fl .131, de 3 de janeiro ultimo, abrir ao Minisferiu fia Ju~tiça e Negooios Interiores o credito especial de
um eonl o e quinhentos mil réis (1 : 500$000), para attender
ao pagameento, no cotTente a,nno; da grntificaf;ão extrnordinaria do seereta'J•io da Bibliotheca Nacional, concedido pelo
ar' L 2° do dlado decref o legislativo.
llio de Janeiro, 2t de IHarço de 1927, 106" da lndependencia c 39° da Hepublica.
\VAHHING'I'ON

Lms P. DE

RousA.

Av.yusto de Vianna. do Castcllo.

DECRETO N . i 7 . 737 --

DE

23

DE MARÇO DE

1927

,\brP-, ao- Min.isterio da Fa:enda, o credito especial de réis
541$935, dest'inado ao pagamento devido ao bacharel AntoBio Ednlio Monteiro; detegatfo reyienal da Inspectoria
Ur!rol tios Bancos, no Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil
usando da autol'ização contida no decreto legislativo n. 4. 950,
de 2fl df' agosto de 1925, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma do regulamento apf)rovado ~elo decreto n. 15.770,
de 1 de novembro de 1922, resolve abrir, ao Minislcrio da Fazenda, o credito especial de 5H$935, para pagar o augmento
a qw• fpm •lireito n delegado regional da Inspectoria Geral dos
Banco~, no Estndo do Hio de Janeiro, Antonio Eulalio Mon-
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teiro, pela diHerença de vencimentos no periorlf? de ~ de ou-

tubro a 31 de dezembro de 1923; revogadas as

diepos1~es

em

contrario.
Rio tlc J~iro, 23 de mar~o de 1927, 106° da lmlependencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA·

Getulio Vargas.

DECRETO N. 17.738- NÃO

DECRETO N. 1.7. 739 -

DE

24

FOI PUBLICADO

DE MARÇO DE

1927

Dá nova denominação á fortaleza de "Santa Cruz", em
Catharina

~anta

O Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que existem duas fortalezas com a denominação
de "Santa Cruz", uma na barra do porto desta capital e outra
na entrada do norte do canal de Santa Catbarina~ reso-lve que
esta ultima passe a denominar-se "Fortaleza de Anhato-,
mirim".
Ria d~ Janeiro, 24 de marto de 1926, 106° da Independencia e 39~ da 1\e-publiea.

P. DE SOUSA·
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 17.740 -

DE

24

DE MARÇO DE

1927

App1'01'a o projecto c respectivo orçamento para a construcção

de casa-t1/PO destin(Ula á moradia dos engenheiros residentes da Rêde Viaçfio Sut Mineira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
a.ttnndendo ao que requereu a Rêde de Viação Sul Mineira e
á vista do parecer da Inspectoria Federal das Estradas, constv.nte do officio . n. 166/S, de 28 de fevereiro do corrente
anno, decreta:
Ar ligo uni co. Ficam approvados o projecfo e o respectivo orçamento, na irnporf ancia de trita e nove contos quinhentos e nove mil seiscentos e noventa e tUn réis
(39 :509$691), os quaes com este baixam, rubricados pelo dircctor geral de Expediente da Secretaria de Estado do Mi-
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n~:;terio oa Via<;ão e Olu·a~ Publicas, pnm a construcção de
easa-lypo, destinada ú moradia oos engenheiros resioentes da
H•~tlc de Viac;ão Sul 1\lineira.

Rio de .lmwiro, 24 <lc março de Hl27, 106° da IndcpcnLlenc ia e :JH" da HPIHJIJl il'a.
\V.\Sllll\;G'l'o~

LUis P.

uE Som;.\.

Victol' /{ondcr.

1>ECHETO

~.

17.7 't 1 -

uE

23

nE ~L\HÇO DE

1927

Jppi'Ol'H us JH'o.iccfos c 1'C.~pcctivus Ol'('llii!Cntos para a con.stru-

CI'fÍu de tlutts depositas de machinas, um na estação de

Jiufiflllll c ou.h·u 1111 de Rernm·dinu tlc Campos, da Es11'ada

de

FCI'I'U

Sul'ucobmw

O Pl'('~idPnle da He~nhlica dos ]i~slados tinidos 1lo Bnudl,
ai t~>ndcndo ao q1uo requereu a Eslraoa de Ferro SorocalJana
e de accôrdo eom o parPcer da Inspcctoria Federal rlas Estradas, eonstantn do offieio n. 179IS, de 7 de março do corrente
anuo, decrda:
Artigo un icll. Ficam approvauos os pro.icclos c respectivos
ot'(:atnPnto~. que com e~te baixam. rubricados twlo dircctor geral do Expediente, interino, da Secretaria de Estado do l\limin!-'1 Pt·io da Yin(,'iio <' Ohras Publicas, para a construc~.:ão de
dons th'posilos de machinas, um destinado á estação de Indiatm e outro :i de Bernardino dP Campos, situados nn ramal
de Tihagy, daquelln cslntda.
Paragrapho unieo. .As despesas decorrentes das ciladas
cnnst ruc(.'ões, até o maximo de 330:379$068, depois ti e dcvidnmPnf e apuradas Plll regular tomada de contas, deverá ~et·
levada ú canto de cnpitnl <lo mencionado ramal.
Rio de Janeiro, 25 de março de 1927, 106" oa Imlcpendeneia c 39" da RPptthlica.
\YASIIINGTON

Lurs P.

DE Sou~.\.

Vict01· Konder.

lJECI\ETO

~.

1i. 71:? -

DE

25

DE M.\1\ÇO DE

19:n

.tpJII'nt•a a lllutli{it'oçlio do JJI'ojectn dos cncont1·os norte ~ snl
tfa JIOIIll' r/c n(JfiÇlÍU do Cf1CS tfo ]101'(0 de \J"icforia C01n O

rontinrntc

O Pt·esidrntr da Rcpnhlica dos Estados Unioos do Brasil,
utl•'ndt'ndo, f'lll pai'LI•, ao que solicitou o governo do Estado do
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Espirilo Santo, concessionario da eonslnlCção c cxl)lora..:ão
das obras do porto de Vietoria, c.L·-vi do cunfract.o autorizado
pelo decreto n. 1G. 739, de 31 do dezembro nc 192 Í, e tendo
em vista as informações prestadas pela Inspccloria Federal de
Portos, !tios c Canacs, decreta:
1

Art. Lo Fica apl)rovada, de accôrdo com 03 documcnf os
que com este baixam, rubricados IWlo direcfnr geral de Expediente da Hecrelaria de Estado dos N('gocios da Yiação o
Obras Publicas, a modificação do projPclo dos nnconf.ros norf e
c sul da ponte de ligação do ea<'s do porto dP Vicfol'ia com o
cont incntn, romprchPIJd ido no l)J'ojnclo geral appt·oyado pelo
decreto n. 17.289, de 22 de abril de 1926.
Arf. 2. O accrescimo de custo resultante dessa modificação do projecto não poderá ser levado á conta de capital,
a que se refere a clausula XXXIII do contracfo nPlefbrado ex-vi
do dr'creto n. J6. 73U, de 31 de dezemhm de 19~·~, soh IH'Ctcxto algum.
0

Rio de Janeiro, 25 de man:o de 1927, 106° da Indcpcn..
dcncia c 39° da Rcpublica.
\V,\SIIINGTON

Lvis P .:

DE

Sous.\:

Victo1· J{ondcr

})J~CRE'fO

N. 17.713 -

DE

25

DE f.L\TlÇO DE

1927

Approva proiéctos c orçamentos, na impo1•tancia de J'(Jis
21 :946$166, para construcção de um 'lltU.1'0 destinado a
fechm· a explanada da estação de Ponta Grossa., na linha.
ltararé-Uruguay, da qual é concessionaria a Cmn]umhia
Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Gt·andc.
O Presidente da Republica
attcndendo ao que requereu a
S. Paulo-Rio Grande", e tendo
tadas pela Inspectoria Federal

dos Estados Unidos do Brasil,
Companhia Estrada de Ferro
em vista as informações vre::Jdas Estradas, decreta:

Artigo unico. Ficam approvapos, de accôrdo com os do ...
cumentos que com este baixam, rubricados pelo director geral
de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação
e Obras Publicas, os projectos c orçnmentos, nns importancias
de 12:979$754 (doze contos novecentos c sottmla n nove mil
setecentos c cincocnta o quatro réis) c 8:966$412 (oito eonlo~
novecentos e s~ssenfa c seis mil quatrocnnfos c doze rt~i~))
para a construcção de um muro destinado a fechar a explanada da estação dn Ponta Grossa, na linha Hnr·:n·fS-Uruguay,
da qual (~ concessionario a Companhia Estrada de Feno São
Paulo-Rio Grande.
Paragrapho nnico. ~\.s despesas que forem effectnadas
com esta obra, até o maximo dos orçamentos ora approvados,
deverão correr por conta das taxas addwionac::;, de accôrdo
Leis de 1927- Voi. li

7
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com o disposto no paragrapho unico da clausula XIII do termo
de revisão celebrado ex-vi do decreto n. 16.259, de 12 de dezembro de 1923.
Rio de Janeiro, 25 de março de 1927, 106° da Independencia c 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA·

Victor Konder.

IJECHETO N. 17. 7 44 -

DE

28

DE MARÇO DB

1927

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interim·es o credito especial de 226:260$, para occorrer ás llespezas feita~
com a erecção de uma estatua ao general Pinheiro Maclwdo.
O Presideule da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tcntlo uuvitlo o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do
H.egulamenlo Geral de ·Contabilidade Publica, resolve, na
conformitlade da autorização constante do decreto legislativo
n. 5. 155, de 1O de janeiro do corrente anno, abrir ao Ministeria tla .l ustiça e Negocios Interiores o credito especial da
duzentos e vinte e seis contos duzentos e cincoenta mil réis
(2:26: :?50$), para uccorrer ás despezas feitas com a ereccão
de uma esl.alua ao general Pinheiro Machado, nos termos do
der reto u. L 526, de 26 de ,janeiro de 1922.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1927, 106° da Independencia 39" da Republica.

P. DB SoUSA.
Augusto de Vianna do Ca1tello.

WASHINGTON LUIS

bECRE'rO N. 17. i 45 -

DE ~ti DE MARCO DE

192,

ao Mülisterio da Justiça e Negocio~ lnteriore~, o credito extmordinm·io de 60:000$000, para attender aos
dispcudios 1·csu.ltanfcs do combate aos surtos epidemicos

JlJI'I',

dt~ tjWLl11U.t!1'

uofureoza,

tl7W

se maui{estnn em qttalquct·

ponto do te1·ritv1'io ?tacional
O Presidente da Hepuhliea dus Estados Unidos do Brasil.
usando da atdnrização con! ida no § I o do art. 80 du decreto
n. l. ;);16. de 28 de janeiro de lH22, " depois de ouvido o Tribunal dP Conta:-;, no:-; lermos do art. 94 do Regulamento
Get'al dt> Conlabi lidatl'..' Publica, resolve abrir, ao Ministerio
da .Tnsli1.:a r Ncgocios Interiores. o credito extraordinario -de
sess1'nfa contos de réis (60:000$000), para attender ao paga-
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mento U:os úis.vemiios resultantes do combate aos surtos epidemicos de qualquer natm·czar que se manifestarem em
qualquer ponto do territorio nacional.
Rio de Janeiro, 28 de marco de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
P. DE ~OUI:iA,
AugJU·sto de ·nanna do Castello.

WASIHNGTUN LUIS

DECRETO N. 17. 74G-

DE

28

DE MAHÇU DE 19~7

Abre ao 1llinisteriu da Justiça e Negocios interiores o aed:ito
de 81 :000$, supplementar ás verbas 5.. e 7"' do art. 2° da
lei n. 4.911, de 12 cie janeir& de 1925, revigorada para o
exercício de 1926, pelo decreto n. 17.180, de 2 de janeiro
de 1926
U Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvic,o o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93. do
l{cgu!ameuLo Geral de Contabilidade Publica, resolve, na conformidade da autorizaçãG constante do art. i o do decreto legisla ti vo n. 5. 079, de 216 de novembro de 1926, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito suppleu:.entar de oitenta e um contos de réis (81 :000$), correspondente á differenca entre a importancia de quatro mil e nove
contos seiscentos c vinte e cinco mil réis ( 4. 009 :625$), do
Que foi aberto pelo decreto n. 17.651, de 25 de janeiro ultimo, e a de quatro mil e noventa contos seiscentos e vinte e
einco mil réis ( 4. 090:625$), que, realmente, indica a citada
autorização, para supplemento das verbas 5a e 7a c:O art. 2°,
da lei n. 4. 911, de 12 de janeiro de ! 925, revigorada, para o
Pxercicio de 1926, pelo decreto n. 17.180, de 2 de janeiro
·desse mesmo anno e destinado ao pagamento do subsic',io dos
Senadores e Deputados, nas prorogações da sessão legislativa
do anno de 1926.

Rio de Janeiro, 28 de marco de 1926, 106° da Independencia e 39" da Republica.
Lms P. DE SousA.
Augusto de Vianna do Cadello.

WASHINGTON

DECRETO N. 17.747 -

DE

29

DE MARÇO DE

1927

Concede á Braithwaite & Co. Enginee1·s, Limited, autorização
para funccionar na Republica
.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
attendendo ao que requ~reu a Braithwaite & Co. Engineers Li~
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mited, companhia de rcspon~abilidade limitada, por acções,
séde em Lomlres, Inglaterra, e devidam~nto representada,
ucerola:
Artigo unico. E' concedida á Braithwaite & Co. Enginecrs,
Limited, autorização para funccionar na Republica, com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que este acompanham, assignada~ pdo ministro de Estado dos Negocios da
Agricullut·a, lnduslria e Commercio, ficando, porém, a mesma
companhia obrigada a cumprir as formalidades ultcl'iurcs exigidas pela legisla<;fio em vigor.
<~om

Hio de Janeiro, 29 de março ele 1927, 106° da Indcpendencia c 39° da H.epuhliea.
\VAsiitNtiTON

Lms P.

DE

SousA.

Gcminiano Lyra Casti'O.

tlausulas que acompanham o decreto n. 1.7 .747, desta data

1
A Braithwaite & Co. Engineers, Limited é obrigada a ter
um representante geral no Brasil, com plenos e illimitados poderes para tratar c definitivamente re~olver as questões que
se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares,
podendo ser demandado c receber citação inicial pela companhia.

li
Todos os acl os que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicanwnte ús respeetivas leis c regulamentos c á jnrisrlicção de
seus tribunaC'3· judicini·ioR ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
cxcepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base vara qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

III
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer no~ respectivos estatutos.
A companhia não ]lodcrá, ta:z:npouco, praticar nenhuma
operação de banco, negociar em cnmbios ou operar em segut·os. SP-m que, para esse fim, solicite próviatnente autorização
especial ao 1\finislerhl dn :Fazenda.
Hm·-lhc-ha cassada a autorizarão para funccionar na
Rcpublicn, ~i infringir ~JSta clausula·:

IV
Fira rnlendido qun a aulol'iztH.'flO é dada sem prejuizo do
principio de achar-se a companhia sujeita ús disposições de
direito que rcg·cm as sociedades anonymas.
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v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminarla pena especial serú punida com a multa de
um conto de réis ( 1 :000$) a cinco coulos de réis (5 :000$) e,
no caso de reineidencia, com a cas~ação da autorização concedida pelo decreto ern virtude do qual baixam a;; presentes
elausulas.

Rio de .Janeiro. 20 de março do 1027. Cnsfro.

DECRETO N. 17.748 -

DE

29

Geminiano Lyta

DE MARÇO DE

1!)27

Publica a adhesão do Ira/i. ao accô1·do assionado em Stocklwlmo relativo âs cartas e caixas cmn valo1' dccla1'ado
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil.
faz publica a arlhcsão do Irak ao accôrdo relativo ás cartas e
c a ixns com valor declarado, assignado em Stockholmo a 28
de Agosto de 1924, na parte referente ás cartas com valor
declarado, conforme communicou ao Ministerio das Relações
li:xtcriores a Legação da Suissa nesta Capital, por Nota de
15 de Maio de 1026, cuja traducc_:ão official acompanha o prc~ente Decreto.
Rio de Janeiro, em 29 de Marco de 1927, 106° rla Indc..:
pcndencia c 39° da Rcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Octavio lllanaabeira.

Traducção official.
Legação da Suissa no Brasil.
Rio de Janeiro, em 15 de Maio de 1!.l2ü.
GG-15/2 J.
Senhor

Ministro~

Por ordem do meu Governo, tenho a honra de levar ao
conhecimento de Vossa Excellencia que, por Nota de 1o de Abril
proximo findo, a Legação de Sua .Majestade Britannica em
Bm·na notificou ao ConsPlho Federal Suisso a adhesão do Irak,
que faz parte da Uniã.o Postal Universal. desde 13 de Novnmhro de 1924, no aceôrdo dos valores. declarados, assignado <>m
Stockholmo a 28 de Agosto do mesmo anno.
O Irak applicará sómenle as disposições do accôrdo precilndo relativas á troca das cartas com valor declarado.
Esta notificação é feit.a a Vossa Excellencia Pm virtude
dos artigos 2 c 3 da ConH'nçfío po~tal univ<>rsal de Sfockholnw.
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A adhesão do Trak romecará a vigorar a partir de 22 de

Ahril do 192G.

Prnvalc1;o-me desta nova occasião, Senhor Ministro, para
lhe reiterar a sPguranea da minha mais alta consideração. Chm·les Redard.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Felix Pacheco, Ministro
de Estado dns Holaçõos Exteriores.

J)"F,f:RETO N. 17.719 -

DF.

29 DE MARÇO DE 1927

Publi.ca as adhesões da Finlandia e da Guyana Franceza á
Convcnçtio Inte7'1Utcional lladiotelegraphica, de 1912
O Presidente da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
faz publica as adlwsõrs da Finlandia e da Guayana Franceza
á Conv!'n(:fin JntC'rnarional Radiotelegraphica, assignada em
J .. onrlrPs a 5 do .Julho dn Hl12, conforme consta da communica<,:ão rlnfacia dn 2f> dn Fcvorf'iro ult.imo, do Ministerio dos
Negoeios Esf.rangcil'os dn Grã-Bretanha. transmittida ao Ministerio rlas Tlclações Exteriores pela Embaixada Britannica
ne~tn Cnpital. por nof a rlc 23 rlo corrente mez, cuja trarlucçã.n
offirinl ncompnnhn o prf'scntc Decreto.

Rio de Janeiro, em 29 de Marco de 1927, 106° da Independencia n 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

Traduc<.:ão official.
Emhaixadu Britunnica.
P!'f t·opol is, em 23 de Março de 1927.
Num." 33.
f:icn hor Ministro,
~om rcfcrencia á minha nota n. ü, de 14 de Janeiro de
1927. c de conformidade com instrucções do Principal Secre-

tario de Esf ndo dos Ncgocios Estrangeiros, tenho u honra de
f ransmiU ir a Vossa ExcellPncia a inclusa communicação relativa a uma nova adh1•são :i Conven('ão Internacional Hadio{P!Pgraphic:-~. assignada Pm Londres a' !) de .Julho de 1912.
PrevalP1;n-mc desta opportunidacle para renovar a Voss~
ExccllPncia os prnff'sfos dP minha nHa copsirleração. ~·
A lston.
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A Sua Excellencia o Senhor Dr. Octavio Mangabeira, Midas Relacões Exteriores.
Traduccão official.

ni~tro

Annexo
~ommunicacão

n. 32.

Convenção Internacional Radiotelegraphica.
Assignada em Londres a 5 de Julho de 1912.
Adhesões.
Desde a communicação anterior, de 21 de Dezembro de
notificada~ ao Governo de Sua Majestade Britannica as seguintes adhesões, nas datas abaixo mencionadas::
1926, foram

Finlandia - 5 de Fevereiro de 1927.
Guyana Franceza- 5 de Janeiro de 1927.
Foreign Office, 25 de Fevereiro de 1927.

DECRETO N. 17. 750 -

DE

30

DE MARÇO DE

1927

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de réi.'J
75.000:000$, para occorrer ao pagame.nto dos auumentos
a que se refere o m·t 150, da lei n. 4.555, de fO de
agosto de 1922.
O •Presidente ·da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
na conformidade do disposto na alinea V, cio art. 1o, do decreto n. 4. 987, de 8 de janeiro de 1926, e tencio ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do regulamento approvado pelo
decreto n. 15.770. de 1 de nov.embro de 1922. resolve abrir,
ao l\Tinisterio da Fawn1a. o rreàito especial rlr 7fi. onn: 000$,
para occorrrr ao pagamrn f n. Tl() rxrrcicin dr I fl26. rlr i r> %
dos augmentos provif:oriog d<' vrndmcntos, mrnsalidru:Jes. diarias c jornaes, a que se refere o art. 150, da Ir i n. 4. 555, de
10 de agosto de 1922. tudo de accôrdo com a discriminação,
por ministcrios, constanf~ da rlemonstrar,ão enviaria áquelle
Tribunal com o officio do Ministerio da Fazrnda. n. ~1G, d3
13 de novembro ultimo.

Rio de Janeiro. 30 de marro rlc
rlrncia r 3fln da fiPp1lblica.
·
,V.\SliiNGToN·

f

927. 106" da

.it~TS

Getulio

InrlPpf'n-

~ ....-.~ -·-·-) ....

P.

~~··-~~~~A·;
... •' -.

Vorum~.

·-·~···

.

~.t
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DECHETO N. ·t 7. 751 --

DE

30

1927

DE MARÇO DE

Amn·ova a nova tabclla dos 'lJencirnentos annuaes dos cmprcurulos da Caio1:rr. Econmnica Federal da Bahin
O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da faculda'rir que H1e confere o art. 60, do regulanwnf.o baixado com o dr·crefo n. 11.820, de 13 de drzembro

de 1915:

-

Resolve approvar a seguinte tabella dos vencim.cntos
annua.es dos empregados da Ca'ixa Economica da Bahia, proposta pelo respectivo Conselho Administrativo, para vigorar
ode 1 dn janriro d0 1927.
N umrros -

ClnsscR

f gerente .............
1 -contador ....... o...
5 1OM Pscripturarios ..
5 2°" escript.urarios ...
5 30" cscriplurnrios ...
5 collaborndores ......
(c o m
1 IIICSOllloPiro
rrwis 1:200~ para
't}uelH"as) .........
3 fieis .. o.. o.. o......
1 perito avaliador ....
1 archiv.isfa o.........
1 porteiro ............
3 confinuos ..........

Vencimento annual

Despcza annunl

Gratificaçüo

Ordenado

8:000$000

4:000$000
3: 100$0'00
5:200$000 2 :·600$000
4:320$000 2:160$000
3:360$000 1:680$000
1:160$000
2:320~000

12:000$000
9:300$000
39:000$000
32:400$000
25:200$000
17:400$000

G :200$·000
4 :32:0$000.

10:500$000
19:440$000
7:200$000
5:040$000
6:480$000
10:440$000

6 :'200$000

4:800$000
3:360$000.
4:32-ü$000
2:320$()00

3:100$000
2:160$000
2:400$000
1:680$000'
2:160$000
1:160$000

32

-----194:400$000

Observação
A grafi,fienção conslnnle da lahella s6
ctivo cxf'I'cieio do cargo.

(~

devida pelo effc.

llio de .Ta'neiro, 30 de marco de 1927, 106° rla Indeprndencia e 39° da Hepublica.
'VMHIINGTON

LUis P.

Getulio

DECRETO

N. 'li. 752 -

DF.

30

DE

SousA.

Varaa.~

DE MARÇO DE

Hl27

Approra as nlle1'açi)cs {citas nog cstlilutos rlo Banco llollandet.
da _,\mctoi('([ do Sul, com Sl;tie em Amsterdam (Jlollanda)
O Prc;.:idrnfc da fiepublica dos Estados Unidos do Brasil,
nttrndPnflu no quP l'(~querru o Banco Hollandez da Americ:}
do Sul, cnm Sf~dp rrn An1stPrdan (Hollanda), autorizado a
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func.cionar no Brasil pelo drcrclo n. 12.386, de 31 de jáiThíro
de 1917, e tendo em vi;;ta os documentos apresentados, resolve approvar as mÔdificações feitas em seus estatutos pelo
mesmo Banco, na asscmbléa geral de accionistas, realizada
em Amstcrd::m, em 1a de outubro do anno de 192·ü.
Rio de .Janeiro, 30 de março de 1D27, 106° da
dencia o 39° da Republica.
'VASIIINO'fON LPIS P.

Tnrfepen-

DE SOUSA.

Getulio Vnr(}as.

DECRETO N. 17.753 -

DE

31

DE MAn~o DE

Hl27

Ab1•e ao Ministerio da Guel'1'a o credito espPcial de 1·éis
1. 455:868$421. para pagamento de obras e{fectuadas em
1~)21 e 1922 c acquisiçiio de te1·rcnos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização conslante do decreto lrg-islativo numero 5 .125, de 30 d~ dezembro de 1926, c tendo ouvido o
Tribunal de Contas na fórma das disposições em vigor, rrsolve abrir pelo Ministcrio da Guerra o credito especial d~
mil quatrocentos e cincoenta e cinco contos, oitocentos e sessenta e oito mil quatrocentos c vinte e um réi"
( 1. 455 :868$421), destinado ao pagamento de despczas rofcrentcs á execução de obras effectuadas em 1 D2 t c 1922, da
acqnisição de terrenos c de dive-rsos gastos.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1927, 106° da Indepcndencia e 39° da Rrpublica.
'VASIHNGToN

LUis P. DE SouRA.

Nestor Seze{redo dos Passos.

DECRETO N. 17.754 -

DE

1

DE

ADRIL DE

1927

Approva o p1•ojecto e orçmne·nto na importancia de réis
237:058$014, para a constí·ucção de uma ponte de 40 metros de vão livre, sobre o rio Cm·ahybas, na linha em. conJtrucção de Machado Po1'tella. a Carinhanlw.. na rêdC' ft~
dr.ral m•J•endada á "Companhia Pm'l'o- Vim·ia E'sle Bl'osileiro".
O Presidente
sil, attendendo no
E'ste Brasileiro'',
da Bahia, Rf'rgipe

da Republica dos Estados Unidos do Braque requereu a "Companhia Ferro-Viaria
arrendatnria da rêdP federal dos Estados
e do Norte dr Mina.;; GeraPs, na conformi-
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dade do contracto autorizado pelo decreto n. H. 068, de 19
de fevereiro de 1920 e de accôrdo com as informações prestarias pela Inspectoria Federal das Estradas, decrut.a:
Artigo uni co. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente, interino, da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, o projecto e respectivo orçamento, na importancia de 237:058$014 (duzentos e trinta e
sete contos, cincoenta e oito mil c quatorze réis), para a construcção de uma ponte de 40 metros de vão livre, sobre o rio
Carahybas, na linha em construcção de Machado Portella a
Carinhanha; na rêde federal arrendada á "Companhia FerroVial'ia E'ste Brasileiro".
§ 1.• O pagamento das despezas effectuadas com a construcção dessa ponte será feito integralmente rm moeda corrente nacional, de accórdo com o disposto no § 1o da clausula 50 e § 2°, alínea b. da clausula 52 do citado contracto.
§ 2. A parcella de 60:472$230 (sessenta contos, quatrocentos e setenta e dous mil duzentos e trinta J'(~is), consignada no or('amento ora approvado, e corrcspondentP á importação da superstructura metallica, será passível de alteração, devendo a companhia submetter á approvação do Governliil Federal, opportunamente, o orçamento especial desse material, de accôrdo r.om o disposto n. § 4° da clausula 46 do
contracto autorizado pelo decreto n. 14.068. de 1g de fevereiro de 1920.
0

Rio dP Janeiro, 1 de abril de 1927, 106° da IndrpendenWASHINOTO'~ LUIS

P.

DE Rom~A.

Victor KondP1'.

DEC:HT\TO
1\pprov~

~.

17. 7!í!í,

DR

1

JJR ATH\IL DF:

1!)27

os projectos e respectivos orçamentos, na imporf.an-

cifl de t 01 :349$498, pm·a e.rr,ecução de melhormnentos na
estw·iin dP p,,.l!f!IU!.<:sú der Esf1'rula de FPJ'ro Sornf'rtbana

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
nftendPnrlo ao que rPquercu a Estrada de Ferro Sorocabana
c• de aceôrdo com o parecer dn Inspectoria Ff'df'ra I rlns Estradas. eonsfanfr>~ do ol'firin n. 160/8. rlc 28 d1~ fPYPl'Piro do
corrente anno, decreta :
Artigo uni co. Ficam approvados os projectos e resn~·cti\'O~ orçamentos que com este Jmixnm, rubricados pelo
rhrPrfor· gel'al de ExrwdicnfP. interino. da Secretaria de E5tado
do ~inisterio da Viação e Obras Publicas para a execução dos
segm?tes melhoranwnfos na esta('ão de Paragunssú. no ramal
de T1bagy, da Estrndn df> FPrro 8nrocnhana: construccão de
um armazem, de 30,m x 8,m de área interna; prolonga.mento
da plataforma de passageiros, inclusive cobertura, e assentamento de desvios, na extensão de 190 metros.

UY7
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Paragrapho ~tmico. As despezas com a execução dos citados melhoramentos deverão correr :í conta de capital do
ramal de Tibagy, até a importancia maxima de 101 :349$498
(cento e um contos, tresentos e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito réis), depois de apuradas em regular
tomada de contas.
Rio de Janeiro,
e 39° da Republica.

de nhril de 1927, 106° da IndepeP.dencia
VVASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17. 7!í(i -

DE

1

DE ABRIL DE

1927

Apprmm o orçamento na importancia de 1. 526 :331$700, pa'ra
acqnúdçâo de 120.000 rnetros de trilhos e accessorios a
serem emp1·eandos no ramal de Cnm pnnha da Rêde de
VianiiJ Sul Mineira

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Rêde de Viação Sul Mineira
e de accôrdo com o parecm· da Inspectoria Federal das Estradas constante do offirio n. 1ô2/S, de 28 de fevereiro ultimo, decreta:
Artigo uni co. Fica approvado o orçamento, na importancia total de 1. 526 :331$700 (mil quinhentos e vinte e seis
contos tresenf.os e trinta e um mil e setecentos réis), que com
este baixa. devirlamentc ruhricado pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viacão e
Obras Puhlicas, pnrn a acquisição e assentamento de 120.000
metros de trilhos de 21tk,800 por metro corrente e resp'ectivos
accessorios, destinados a suhsti f.uir os de menor peso que se
acham empregarlos, com muito uso, no ramal de Campanha,
da citada Rêde.
Pnrngrapho uni co. A despcza, com a acquisição de que
trata c necessario assentamento do mesmo material, deverá
correr á conta dn capital, até o maximo do orçamento ora
approvado. df'pois rle df'vidamrntf' comprovada em processo
(),~

tomaria rir

conta~:.

Rio de .Janeiro, 1 dr ahril do 1927, 10ô" da Tndf'pf'ne 39° íln RPpnhlica.

df'nr~ia

WASHINGTON LUIS P. DF: ROUSA.

Victor KondPr.
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DECRETO N. 17. 757 -

DE

1

DE ABRIL DE

19:27

Concede isençiio de diJ·eitos de i1nportaçl1o pm•a consunw, pagando openas 2 % de e:r.pedienle, ás fructas de JJrocedencia das Rrpubliros A1'f/Ci!fi1lWI c dos Rslmlos Unidos da
A 11lC1'ÍCO.
O PrP~identf' da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da att ribuição contida no art. :>:1 das Disposições Preliminares da Tarifa (decreto n. 3. 617, de 19 dP marco de
H100), e com;iderando que as fruetas frescas e oul1·os produdos hrnsilf'iros continuam a (.,,,. entr·ndn liYI'f' dn dirPitns
na Hepuhl iea AI·g·fmt.ina, resol\'e:
Art. 1." No cort·ente exercício as fruclas :frescas, de
JH'oeedencia da Rnpuhlica Arg·nntinn, gosarn dd isenção de
direitos de impol'la<;ãn vara eOHSUiliO, }>Hgando :tpenas :2 '/o
de expediPnle.
Art. 2. Egnal favor é concediuo aos Estados Unidos
da America, Plll virtude de convnnio commcrcinl firmado f'ffi
\Vnshington, a eH dP outubro de 1923.
Art. 3. H(wognm-sc as disposições em contrario.
0

0

Rio df' .TanPirn, 1 de abril dn Hl:?7 106° da TndPl)('TidPnri:l f' :lflo da RPpnhl ira.
\VARTIINGTO:'>l

DECRETO N. 17.758 -

DE

4

Lns P. DE Sm:z.\.
Getulio Vo1'gos.

DE ADRIL DE

1927

Crea o Museu Ruy Barbosa e approva o seu regulamento
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando a conveniencia de manter sempre bem vivo
o eulto á memoria dos grandes cidadãos que por seus serviços
sP- impuzeram á gratidão da Patria;
Considerando q1ue o Estado adquiriu a casa em que viveu
o grande estadista republicano Ruy Barbosa, sua bibliotheca,
seu archivo e a propriedade intellectual das suas obras:
Resolve, na conformidade da autorização expressa no paragrapho unico do art. 1" do Decreto Legislativo n. 4. 789,
de 2 de janeiro de 1924, crcar o Museu Ruy Barbosa, expedir.
pnra o mesmo, o Regulamrnt.o que com este baixa, aHsignado
pelo l\l·inistro de Estado da Justiça e Negocios Interiores e organizar, ad 1'e{c1·enclum do Congrr.sso, o q1uadro do respeetivo
pessoal.
Rio de Janeiro, em 4 de abril de mil novecr.nf c:-; c vinte
e sete, 1 ona da IndepPndencia c 39° da Republica.

P. DE SOUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

WASHINGTON LUIS
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Regulamento do Museu Ruy Barbosa, ao qual se refere o decreto n. t 7. 758, de 4 de abril de 1927

I
DO :MUSEU fiUY DAfiBOSA -

SU.\ OfiGA:\"IZ.\Ç,\0

Art. Lo O Museu Ruy .Barbosa, dependente do 1\Iinisterio
da Justiça e Negocias Interiores, e que será installado á rua
S. Clemente n. 13 :í, terá por fim conservai' a Bibliotheca t' o
Archivo de Ruy Barbosa, adquiridos pelo Estado, e quaesquer
objectos que hajam pert~ncido ou se relacionem com a vid~ du
grande estadista republicano c que ao mesmo Museu seJam
doados.

li
CONS'l'ITUIÇÃO DO PESSOAL

Art. 2. o O pessoal constará de:
f Conservador.
:1 Auxiliar.
2 .Serventes.
1 Jardineiro.
Art. 3. ·• O conservador, nomeado por decreto, será de livre escolha do Governo.
Art. 4. o O auxiliar será nomeado por portaria do Ministro. Os cargos de serventes e jardineiro serão providos por
pessoal contractado pelo conservador, com prévia au to~·iza<;ão
c approvação do Miriistl'o.
Art. 5. o Compete ao conservador :
a) distribuir e presidir os trabalhos c velar pelo cumprimento das disposições deste regulamento c das obrigações dos
funccionarios;
b) dar posse aos fu~ccionarios;
c) executar ou fazer exccntar pelo auxiliat' lodos !)S ll·abalhos relativos á secretaria;
d) fiscalizar o comparecimenf o do pessoal; podendo justificar até oito faltas em cada mez e conceder licença até
trinta dias;
e) distribuir os períodos de férias, de sorte a não se resentir o serviço da ausencia dos f1unccionarios;
f) prorogar o expediente ou antecipar o encerramento
deste, assim como fechar, temporariamente, uma ou mais salas
de exposição, em cnso do absoluta IH'Cf'ssidade;
y) promover a acquisição, por meio de transfercncia do
estabelccimçnto official, ou por doação, ou por compra, si as
verbas votadas para a manutenção do Museu comportarem, de
obj ectos que tenham relação com o seu destino;
h) providenciar quanto á installação, segurança, inventario e bôa conservação de tudo quanto pertença ao estabelecimento e quanto ú organização do catalogo rla bibliotheca c do
nrchivo, catalogo que, uma vez impresso, se1·á posto á venda,
seu producto destinando-se ao patrimonio do Museu;
i) conceder autorização para a consulta de obras da bibliot.hcca c manuscripto" elo archivo; devendo, em casos taes.

tto

ÀC'l'OR

(•~~tLar

r:cR

no

POnER EXÉCUTIVÓ

r·ntpre o v iiti!.anlc awmpall hadu de urn dos funcciona-

r! 1 ~1u~eu;
,; .~.,, rt•tl:·l.

i"·l•t lil·'l!tl>. dt· lit·c; t'ill In~::; :mnus, ott qttando
I h e p;ti'Ot'·'~r L'OllHnienl t', a uma n·t·i li eação geral ou parcial
nos 1•!1jf~t~Los Jw"ff'llCnnlus ao :\luseu, e ás investigações que,
porYt·itiUI'a, sr·,i:ltll nct~~~ssarias; fazt~nclo notar o resullado em
livrrJ +'5J·~ci:Jl
cJmli1\lll1!t;andll-(l, iiurnediatamente, ao Ministr'(•.
1, ftzllr '-':11'11 as ]>~':-;soas IJ'H' Sl' l'ortarem inconvenienteHtel'f•· Jiroltillii-IIJef-', a t•utt·nda. ~~. sendo misLér, :;;olicitar
contra ~~Jia:1 a :Jc(.'fío tla ~lllforirlatle competente;
li dat' t'IITIÍt+'f'.inwiito :10 Ministro dos factos de maior
impnt'aw~ia uu ;..:raYidaciP quu occorrcrem no Museu, e, no
eomr~:·' do nttltt•. anrt·E-enf.:u'-lltc um rr~latorio com estatistica
euülarfo3amente feita, do seu movimento.,
11'
r~ne('IT:l!' o p(lrJ!o dn pessoal;
11
pl'O[•ur·· •1nar ~~ o.s 'isit.antes tudos os esclarecimentos
::oh'·c· ,, :.Ju::•·u ,. m~u collt~ceõf's:
n l'nc.a rn·~:1 ;·-se da P'irÍ·i ptm'a1;ão e da correspondencia
ou fa 1 ( l-·a r·\r~c 1tar pf'lo rlll:xiliar, bmn como a folha de pa.~am•-~''' :1 do pe.~~ilal;
J,
f.:·r ~~ ::ir~ r ~~argo o cl·~po:;ll,o e distribuição dos calalogos
do :\1,: 'üll ~~ (J ll't dJint,~nto dr qu:111tias provenientes da venda
tles~<)~ p1 bli,·:tr;··-,'~. rr·eolht•ltfh-a~ ao Thesonro Nacional.

'r-':. G,° Cor'lJii,te ao auxiliar:
o 1 'Htb~l i tu ir o consr•r·yador

ruon! 1

CJll

suas faltas c impedi-

;;

'ela r P'' o asst·io P pela ordem do edifieio c stms rolledir·i:..;·ir " sen·1ço do eonsr!rva~,;ão das eollceções;
11os din~~ de ·visita public~t. ter sob sua guarda c vigilan·~i~, as sílla!; de ex:posir~iio, acompanhando os visitantes e
fornP•·r:ndo-llte~: os ··~r~.Jnrecimrm1os solicitados;
a) l'Xel:IIID 1 fodn~ a!~ c! r-terminações do conservador solbre
rna' Pria de :--enir;o;
distl'ibn i r o servico do pessoal subalterno e fiscalizar
a. SIJ:t nxeeur;ão. propondo ao conservador as providencias que
.iul1:;-a~· JE~eer-:sarias c uteis ao 1\l.useu.
!1 r L 7. Incumbe aos serventes:
a) tratar do nsseio do edificio e conservação dos moveis
e c o I I n~~.ç.ões;
l.'l nxeC? utar quaesquer serviços internos ou CIXterno~ que
lhe:; forem distribuiclos.
Art. 8.° Co~npcte ao ;jardineiro a conservação do jardim
e do parque.
/\ rt. 9.0 Tnnto o conservador como o auxiliar deverão residir na sédc do Museu.
1

ec,:;

!.-:

r::'

0

ITI
E:':l'l\lHE!'TE F. ORilEM

DOS 'rnABAU-IOS

,\ rt. 10. O Museu conservar-se-á aberto á visita puqui.ntns c domingos, das 11 ás 17 horas.
Al't. f 1. O expediente normal do Museu começal'lá ás i i
hor"3.F e termina f':\ ás t 7, excepto nas segundas-feiras, em que

b1i~a. Üf;

será suspenso.

tH

AC108 no Ponnn gxgcuTIVO

Ar I. 12. As salas de cxposiç.ão serão franqueadas ás pessôas que S8 apresentem dcecntemento trajadas; só sendo
admittidas as de menos de 10 annos de idade, quando acompanhados de visitantes adultos.
Art. 13. Da estatistica mensal, que deverá ser feita, do
movimento do Museu, constará o numero de pessoas e corporacões que o houYerem visitado.
Art. 14. Fóra dos dias determinados para a visita publica, só por autorização especial do conservador poderá ser
permittida a vi·sita ao Museu.
IV
DISPOSI'ÇÕES GERAES

Art. 15. O~ vencimentos annuaes dos funccionarios do
Ruy Barbosa serão os que constam da tabella annexa.

Mu~eu

TABELLA A QUE SE REFERE O AH.T.

1
1
2
1

Cargos

Ordenado

Gratificação

conservador.
auxiliar
serventes.
jardineiro.

4:000$
2:000$

2:000$
1:000$

15

Vencimento
annual

Total

16':000$
3:000$
2:1160$
2:160$

6:000$000
3:000$000
4:320$000
2:160$000
t!): 'lS•J$000

Rio de Janeiro, em 4 de abril de l ~~2 7.- Vianna do Ca$tello.

DEGRETO N. 17.759 -

DE

5

Dl!: ABRIL DB

1927

Prorooa, novamente, os prazos de que trata o art. 21 do regulamento approvado pelo dec1·eto n. 17.496, de 30 de outubro de 192fS
O Presidente da Republica dos Estados Unido~ do BrasiL
decreta:
Artigo unico. Ficam prorogados, respectivamente, para
31 de maio e 30 de junho do corrente anno, os prazos de
que tratam o art. 21 do regulamento approvado pelo decreto
n. 17.496, ·de 30 de outubro de 1926, e o artigo unico do doereto n. 17.660, de 1 de fevereiro de 1927.
Rio de Janeiro, 5 de abril de i927, 106" da Independencia e 39° da Republica.

SousA.
Ge miniano Ly1'a Castro.

\VASHINGTON

Lurs P.

Dl!S
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DECRETO N. 17.760 -

DE

6

DE ABRIL DE

1927

.-lbre, ao Jlinisterio da Fazenda, o credito especial de réis
23:206$333, para pagamento á firma Seigneu1·et & ..1/asscl, em vil'lndc de sentença judiciaria
O l'rrsiuente da Hepublica uos Eslauos Unidos do Brasil,
usando da autoriza~,;âo contiua no decreto legislativo, numero
5. 005, de 20 de julho de 1n26, c tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na fórma do regulamento aptõ)l'Ovado pelo decreto nuIllcl'o 15.770, de 1 dt~ noveml.H'O dr~ Hl22:
Hesolvn ahrir, ao l\1inistrrin da Fazenda, o credito c~pe
cial de 23: :!OG$:.133, para pagamento á t'it·ma Seignrurct l'\í
l\lasset, fazendo, para esse fi!!l, as operações de credito qu:J
furem ncccssarias, revogadas as d isposi:ções em contrario •.

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1927, 106° da Indepcndencia e 39° da Republica.
\V.\SIIINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Getulio Va,rgas.

DECRETO N. 17.761- DE 8
1'o1'lW sem c{{cito o

DE .\BHIL DE

19:27

decreto

n. 17.671, de 8 de {cvcrcil'd
de 1927

O Pre:..;idenl e da llepubl ica dos Estados Unidos do Brasil,
resolve tornar sem cffcito o decreto n. 17.67 4, de 8 de feve ...
reiro de 1927, que concedeu a C. C. Wakeficld & Companyt
Lirnilcd, au lurização para funccionar na Hcpublica.
Hio de .TanPiro, 8 de abril de 1927, 10_6° da lndcpcndcncia
c 39° da Hepuhlica.
\V.\SHINGTON

Luis P.

DE

Sous.\.

Geminiano Ly1·a de Castro.

})U.:HETO

~.

17. iG2 -

DE

8 DE AnRIL DE Hl2i

os lJI·ojt?rfos c 1'Cspectit·rJs ()1'~·amlmlos, na i1Hlí'Jrioncia
total de 139 :695~1:!0. parn t•xecrtção das obrr1s complementnres 110 trecllo ele Ladainlw d Qttd::radn. ClltrP os 1\ilo ..
uH'J'f•_· ~ i\\ ·~ ::; 1:3. 1Tn Com Wllll! in f" r IT•lrÍ•'I'i•r É-' f•: Bro'g(.
ldr0

.\JíJH'Ot'Q

Pr·~~:\1.-:::'e da Rt>r.''t:'!_~lic3 r:.-;.; E~'.a,J,,;.; 1_-~l:·k::
~o qnc rrquere11 :1 C':'mpanh:a F.:::::-êl\

; :: E::a~i~.
a: i1 É::~e
Brasileiro e de aCCl1rdo Cf•m o parecer da In~pec~ •_': a F ~-,J,.::\11

O

aHendem\0
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uns Estradas, constante do offieiu n. 8:2/S, de ·1 de fcYcl·eiro
du corrente anno~ decreta:

Artigo uni co. Ficam approvad?s os proj.ectos c rcsp~:
ctivos orçamentos que com este baixam, rubriCados pelo d•rcctor geral de Expediente, interino, da Secretaria de Estado
do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para a exccu~.:üo
das obras complementares no trecho de Ladainha á Queixada,
entre os kilometrus -1H e 513, da Companhia Frrroviaria 1::sto
Brasileiro, conformo preceitua a elausnla lt9 do eonf.raetn de
;; do abril de i 920, autori~ado pl'lo decreto n. 11. OG8, de 1U de
l"eYet·eiro do mesmo anuo.
•
§ L" As despesas até a impol'lancia total de 139 :GHG$120
(cento e f rinta c nove contos seiscentos c noventa e cim~o
mi I cento c vinte réi~), conforme os orçamentos ora approvndo~, dovcrilú ser pagas em apoliccs fcctcracs ao par, juro~
do 5 %, papel, ou em, moeda corrente, de aecônlo com a clausula 50, alínea b, do citado contracto.
§ 2." Fica marcado o prazo de um anno para a cmwlusuo
das obras ·referidas, a contar da data em que a companhia
for notificada da approvação dos respectivos projectus c orr,:1mcntos.
Rio de Janeiro, 8 do alJril tlo 1927, :lOGo da Indepcmleu:.:El
e 39° da Republica.
\VASIIJNGTON LUIS P. DE Sous.\.
Victol' Konde1'.

DECHE1'0 :N. 17.763 -

DE

8

DE .uma, 1m

19:Z7

rJ 'I'CSJJCctivo orçamento, na. impm•ttwcio;
maxima de 29 :25H$819, das obras neccssa?'ias â installação
da(Jtta na estação de Itarm·é, da Comzwnhia Estrada de
Pt:J'I'o São Paulo-Riu Grande

.:\JJJ!I'UVa.. o Jil'ujcclo

O Presidente da Hepublica dos Estados Vnidos do B1'asil,
atlendcndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
8ão Panlo- Rio Grande, e de accôrdo com o parecer da Inspeetoria Federal das Estradas, constante elo ufficio n. 1 80/~, d~J
7 de março do corrente anuo, decreta:
Artigo· unico. Ficam approvaclos o projecto e respectivo
orçamento que com este baixam, rubricados pelo director ger;ll
de expediente, interino, da :Secretaria de Estado do Minislerio
da Viação e Obras· Publicas, relativos ás obras a ~erem ex;~
cutadas para installação dagua na estação ele Itararé, da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande.
JJaragrapho unico. A despesa com a execução do referido
melhoramento deverá correr por conta das taxas addicionac<;,
ronfornw prPrcihm a clausula VIII do trrmo· de revisão de 1.~
de ma i~~ de 1021, até o maximo de 2U :239$8Hl.
H. i o de Janeiro, 8 de abril de Hl:?7, 1 ooo da Indepcnucnci::t
e 39" ela Republiea.
\V'MiiiiNGToN LUis P. DE SousA.
Victor J(olldcr.
Leis de 1927- Vol. li

AO~OB

DO PODER

DECHETO N. J 7. 764 -

ttXECU~IVÓ

DE

8 DE ABRIL DE

192~

A1>1JI'OVa os 1H'ojectos e 1·espectivos m·çamentos na importancia total de 379:188$428, pw·a a const1·uoção de novos
edi{icios e dependencias das estaç6es de Santo Anast~
cio, Assis, Americo de Campos, no ramal {ede1·al de Tibagy e Itapctininoa, no rle ltararé, da Estrada de Ferro
Sorocabana

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,.
atteudendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana
e de accôrdo com o parecer da Inspectoria .Federal das Estradas, constante do officio u. J 83/S, de 7 de março do corrente anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados os projectos e respectivos or~amentos que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, na importancia total de
379: i8R$!128 (tresentos e setenta e nove contos cento o
oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito réis), para a
oonstrucção de novos edificios e dependencias das estaçõe::;
de Sanl o Anastacio, Assis, Americo de Campos e Itapetininga,
as tres primeiras no ramal federal de Tibagy e a ultima no de
Ita.rarr. da Estrada de Ferro Sorocabana; deYendo ser aproveitado para as mesmas construcções todo o material das
:wf 11aes in~tallações, a inda om condições de servir.
Pragrapho uni co. As despesas com a execução dos referidos melhoramentos. até o maximo dos orçamentos um
approy:ulos, deverfio correr á conta de capital do::; rarnaes de
Tibagy c Itararé, sendo 252:694$371 ( duzento~ c cincoenta
e dous contos sci~centos e noventa e quatro mil tresentos e
sctonta e um réis) ú <~onta do primeiro e 126:494$057 (cento
e vinte o seis contos <Iuatrocenlos e nowmta c quatro mil e
cineoenta e setf' r'éis), :í conta do segundo, clepois de apuraelas em regular lomada de contas.
Rio de Janeiro, R de abril de I!127, 106° da Indcpcndencia
c 39" da Rcpublica.
\VASHJNfiTON

LUis P. DE SousA.

Victor Konder.

I>P~CI\R'I'()

N. li.'7f)5 -- llE R DF; AHitlL DE 1!127

ApJn·ova os pi'Ojcclos e 1·especlivos m·çamentos, na impM'··
tancia total de 93:308$001, pm·a execução dr. Jnelhora-

mentos na r.staçáo de lpaussú, ramal federal de Tibaav,
dn. Estmda dq F'erro Sorocabana

O Presidente da Hepubliea dos Estados Unidos do Brasii,
alfendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocahana
e de accôrdo com o parecer da Inspectoria Federal das Es·

h5
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tradas, constante do officio n. i 67 /'::3, de 28 de fevereiro do
corrente anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados os projectos e respectivos Ol'Çamenlos que COlll este baixam, rubricados j)elo direcLor geral de Expediente, interino, da Secretaria de Estado
do .Mimsterio da Viação e Obras Publicas, para a execução
dos seguintes melhoramentos na estação de Ipaussú, no ramal
federal de Tibagy, ua .Estrada de Ferro Sorocabana: augmen to do annazem de cargas, assentamen tu de novos desvios e construcção de Ullla caixa d'agua de eoncreto ôrmado.
Paragrapho unico. As despesas com a execução dos citados melhoramentos, até a iwporlancia maxima de V3 :~El8$001
(noventa e tres contos tresentos e oito mil e um real), deverão correr á conta de capital do citado ramal federal de Til,ag-y, depois de comprovadas em regular tomada de contas.:
Hio de Janeiro, 8 de abril de 1927, 106" da Independencia
u :3\J" da Republica.
\VASHINGTON Lms

P.

DE SousA.

Victm· Konder.

DECltETO N. f 7. 76ô -

l>E 8 l>E ABRIL

Dlt

i927

,lbrc ao Ministerio da V iaçilu e Ubras 11 uúlicas o credito es-

pecial de t1'esentus e nocellla contos trcsentus e oitenta e
sete mil quatrocentos e noventa e oito réis (390 :387$498),
para attender ás despesas com o pl'olon.gamento da E. F.
J'he1'ezupulis até á nvva estação da Varzea.
U ·Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legisla ti vo n. 5. H 4,
de 24 de dezembro do annu vassaJo c tendo ouvido o Ministerio
Lia l•'azenda c o TrHmnal de Contas, nos termos do al.'t. 93 do
Hcgularnento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir,
ao 1\lmH::tcl·io da Viação c Obras Publicas o credito especial de
f.rescntos e noventa contos trcsentos e oitenta e sete mil quatrocentos c noventa e oifo réis (390 :387*498), afim de attender ás despesas com o prolongamento da Estrada de Ferro
Thcrezopolis até á nova e::olaç.ão ::Ia Varzea, de accôrdo com a
relação de 1 U de julho de 1926, organizada pela Directoria
G·eral de Contabilidade do mesmo ministerio e annexa á exposição de motivos que acompanhou a mensagem de 20 do
mesmo mcz c anno (Diario O{{irial de 30) .

Ilio de Janeiro, 8 de abril
e 39° da Republica.

jo

1!)27, 106° da Indepcndeneia

\VASHINGTON Lms

P.

DE SousA.

Victor Konder.
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DECRETO N. 17. i67 -

DE

11

DE ABRIL DE

1027

Abre cw Jlinisle1'io dtr. Ju.stira c 1''caocios Jntc1·io1'CS o C1'Cdito e;ctraordinm·iu de 50:000$000, para attendt?l' ás dcs1;•ezas decorrentes do serviço de assistencia ás vicUmo~
das ilwndaçiJcs, no 1'e1'1·itorio do

.4CI'C.

uu

O Presidcntn .Ja nepuhl ica do.;; Estados Unidos
l:kas:t,
usando da at.f.ribuü;ão contida no § Jo, do art. 80, du decreto
11 • .i. 536, de 28 de janeiro de 1922, e tendo sido lll'í'Viamente
ouvido o Tribunal de Contas. nos termos do art. 91, do Regulamento Geral de Contabilidade •Publica, resolve abrir ao
Ministcrio da .Tusti(:a c NPgocios Interi!))'rs o credito extraordinario de cincoenta contos de réis ( 30 :000$000), para
attcnder ás despc8as decorrentes do serviço de assistcncia ás
viclimas das inundat_:õPs, no TcnHorio do Acre.
Hio de Janeiro, 11 de abril ele 1027, lOon :1a Indc·pendcncia c 30° ·da Republica.
\V"\SHINGTON LUIS

p.

DE SOUSA.

!1nausto de Vianna do Castcllo.

DECHETU .\. 1 i. iliB -

VE

u

DE .\BI1IL IJE 1~1:!7

l'ruct: wbre a Ülsfollwilo ria Escuht SupCI'iul' de Ay1·icnll ur·a
C Jfl'cficillll

rf'fci'ÍIIIII'Í(l, C

dâ

Oltii'OS

lJI'Ol'ÍdcllcÍas

u l'rcsiden Le Ja HPiHdJlica dos E.staLlus Unidos do Brasil:
ConsidPt·nndtl quP o~ Pdificio~. em qne m;l(t in::>tallada a
th• ~\gl'it·ullut·a ~~ !'\ledil'ina Vcterinaria. etii
não of!'el't'l'f'l'Cill cnndit;õt's de st'gUI'i.lll\:<.1,
com a explosão da ilha do Cajú;
Considl'rando que· a refo.rma geral das con,;;truecõt'S exigiria drspcsa elevada, c que, mesmo assim, não dispensaria
a constrnccão, t'm brr\·e. prazo, .Je novos pavilhões de aulas c
lal.Joratorios;
Considet·ando que o f.'t1ificio que scr\'iu anteriormente ao
l\linislel'io da Agricultura. Indusl.ria c Commcrcio se presta
a nllla. conveniente installação da referida e!<;cola, accrescendo
a cil-cum~tanl'ia do .iá c~tat·rrn ftm;:.cionando nas nlas latcraes
desse e di fiei o os Rervicos de K:;laii::;tica e Ucologico c 1\lineralngieo. cuja proximklade, bem como a tlo Instituto Biologic•J
tle Defe:'a ~\gricola e Estação de Combustiveis c ~Iinerios,
in~tallados tambem na Praia Veemplha, conleihnirão bastante
para a Prt'iciencia du en:;i~w minislrado na c::;cula; c ainda,
q1u•. 1'111 :'-1.1:1 pt'tlXitnicladf', estão localizado~ o Jardim Botanicu,
o llcq·ln 1-'lnrP"Irtl I' n Instituto llc Chimica, optiuto::; elPmeuto:)
para Pll"iflit" Ítl\t'''it:atJII':-i rt•laliYu~ aus eut·sos da escola,
E~t·ola l"llpt>t'iot·
N it hPl'OY. :-:ohrt•
muito ~·-'ffl't't'alll

tl(•t·t·l'la:

Art. I." Fica Lt·aB:-:f,·t·iua a séde ela }};cola Superior de
;\grkulturn l' i\lediei!Ja Yeterinaria, de ~itheroy para o cdi-

ACTO~

111

Dfl PODEn EXECrTIYO

ficio onde funccionon o Ministerio da Agricult.ura. Indu;;: f I' ia
c Commercio, na Praia Vermelha, nesta Capital.
tParagrap·ho uni co. O Instituto Biologico de I>rfesa .Agrícola o Serviço Geologieo r Mineralogico, a Estação de Uomlmsi.iveis e Mincrios, ü Instituto de Chimira, o Jardim Botanico, o Horto Florestal, o Museu -Nacional, o Posto Experimental flc Vc>terinaria, a:~ Estaçõc>~ de •J>omicnltura o dn
Agro~f.ologia de DeodPro, o Serviço do Algodão. o Museu Agr·icola c Commercial, o Rerviçn <h~ Inspecção c Fomento Agrícolas, o .ScrYiço de Expurgo, a Dirf'ctoria de Meteorologia, o
Serviço de Industrh Pastoril c o Ohservatorio Nacional permittirão a utilização. 0em prejuho do~ res-pectivos trabalhos,
aos alumnos da escola, de> srus gabinrfc>s, lahoratorios e drmais installaçõe.-:~. bem como os terrf'nos, os animaes c aq
plantações, necessarios para a e.xecução dos tJ·nhalhos prat ir os que> llws tenham ~ddn distrihuidos .
.'\ rt. 2. o nrvogam-sc> as di~posiçõf's f' IH contrario.
Rio de Janeiro, 12 de abril <In Hl2i,
cia e 3~P d~ tlcpuhlica

tofi~

\YASHINGTON LFIS

p.

da Jndrp(lndf'nDE SOt'SA.

Geminiano Lyra Cast?·o.

DECRETO N. 17. 7Gf) -

DF.

1 ~ DF: ARnTL DF. 1 O? i

Aln-e ao Ministerio da Pazenda o credito rspecinl de 1't:i.-:
-10 :560$887, pm·a JWgar a Julio Erico Dini:, rsail)(ío dtl
Collectoria de Rendas de S . .João da Bm·ra, nn Estado do
JUo de .Jo11r'iro, rm vi1'flldr d'~ srnff'n~·a ,iudirim·f,,

O· Pl'f'Sidcnfc da RPpnhlica do~ Esf a dos Unidos dn Bt·nsil,
ns:mdo da atnforizarão enntida no drcrPio lrgislativt) n. r;. 07:?.
de H de novembro de 192G. P 1c>ndo onvido o Tribunal dn
Contas. na fôrma do rf'gnlanwnfo approvado rwln df'crrlo mlmcro 15.770. de 1 dr novembro de 1922, reso1vp aht'ÍJ'. ao l\Jinisterio da Fazenda, o credito especial de -10 :fiGO$HH7. para
pagar a Julio Erico Diniz, escrivão da Collf'cloria de llcndas
Fedrraes de S. João da Barra, no Esfarlo do llio df' .JanPiro,
demittido sem declaração de motiYo, as pcrcentagf'ns quf' lhe
competem por direito reconhecido por ~rnfPnr,a jndirin I; rf'vog·adns as disposicões em contrario.
f'

Jlio de Janf'iro. 13 de nhril dr 1927, 10G 0 da Jm1rprnc1rnria
da fif'puhlicn.

:-mn

\YASIIII\"flTO~

Lurs P.

DE

Getulio \"aracrs.

Rm'S.\.

ua

ÃCTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N·. 17.770- DE 13

DE ABRIL DE

1927

Dá now regulamento á Caixa de Amortização
O Presidente da Hcpublica dos Estados UnidoR do Brasil
usando da attribuição que lhP eonfere o art. 48, n. 1 da Constituição da Republica:
Resolve que, em substituição ao regulamento que baixou
com o decreto n. 17.533, de 10 de novembro de 1926, Reja observado, na execução doR serviços a cargo da Caixa de Amortização, o regulamento que a este aeompanha e que vae assignado pelo Ministro de ERtado dos N egocioR da FazPnda, o
qual, revisto pelos membros da Junta Administrativa da me:-;ma
Caixa, obedeceu ao preceito do art. 918 do Regulanwnto do
Codigo de Contabilidade Publica.
Rio de Janeiro 13 de abril de 1927, 106° da IndependPJH~ia
e 39° da Republica.
WASHING'lON Luis P. DE SouzA.

Getulio Vargas.

Regulamento para a caixa de Amortização, a
que se refere o decreto n. 17.770, desta data
TITULO Ij
Da organizaçlo e das attribuições da Caixa de Amortização
CAPITULO I
DA CAIXA DE AMORTIZAÇÃO

Art. 1°. A' Caixa de Amortização competem os serviços
de pagamento dos juros, amortização e resgate dos titulos da
divida publica fundada Slla inscripção e tranRferenda P da
emissão, tro('o, Huhstituição n resgate do papel Moeda.
Art. 2°. Será adminiRtrada por uma junta eomposta do
Ministro da Fazenda, do director c de cinco membros, d<' livre
eficolha G nomeação do Presidente da Republica.
Pnm~r:tpho unico. A presidencia eaberá ao Ministro da.
]'azcndn ~', 11:1 sun au:-:<·n<~ia ou ÍlllJ><•dimeuto, ao membro mais
antigo.
Art. 3°. Os serviços da Caixa serão <-iistribuidos por dun!-:1
sessões, uma auditoria e duas thesow·arias.
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Paragrapho uni co. A 1a. secção se encarregará dos serviços
referentes á divida publica e á contabilidade e terá, Roh sua
immediata fiscalização, a thesouraria respectiva; a 2• secção
terá a seu cargo o serviço do papel-moeda e a fisca1ização da
respectiva thesouraria; e a auditoria, o serviço de tr:ulRfPt'Ptwia.
e pagamento de juros de apoliees.
CAPITULO li
PA .JUNTA

Art. 4°. Compete á Junta:
1o, administrar todo o serviço da Caixa, cspedindo instrucções para sua boa execução e organizar o regimento interno.
2°, velar pelo fiel cumprimento da lei, em materin dn
emissão, troco, substituição, resgate e ineineração <lo papelmoeda;
3°, decidir os casos duvidosos sobre transferencin, nmortiznção e pagamento do juro das apolices;
4°, examinar o estado dos nofres, pelo menos mnn VP7í
trimestralmente;
5°, propôr a nomeação para os cargos afiançados;
6°, fixar as respectivas fianças;
7°, administrar, nos termos do art. 1o, lettra c, do dP(~J'Pto
n. 4.382, de 8 de abril dP 1902, as apolices já adqnit·ida~ " as
que o forem sendo para o fundo de amortização;
8°, determinar as estampas de notas que tenham de sf~r
fabricadas para occorrer á substituição ou troco;
9°, autorizar a circulação das nota1; novas c resolvPr ~;ohn•
a substituição das que e~tiverem em circulação;
10°, designar a data em que devn. ser iniciado o ~orfPio dn~
apolices.
Art. 5°. A Junta se reunirá, ordinariamente, duas vezes
por mez e, extraordinariamente, por convocação do lVIinistro
da Fazenda ou por solicitação de qualquer dos seus membroH.
Art. 6°. A junta precisa para deliberar, da j)rescnça d<~
quatro de seus membros, no mínimo, e suas resoluções sPrão
tomadas por maioria de votos incluído o do 1\finistro da Fazenda, que tambem terá o de qualidade.
Art. 7°, AR dilibcraçõcR tomn.rla~ rm au::-:Ptteia do l\1ini:-4ro
da Fazenda só produzirão effeito depois de por ellc approvada~.
Se o não forem, voltarão os processos, que aR originaram, a
novo exame, com aRRisteneia do ministro. resolvendo-se Pntiio
por maioria de votos.
Art. 8°. De cada sessão lavrar-se-á uma acta, em que Re
mencionarão as deliberaçõe~ tomadas e os votos divergenteR.
Haverá para esse fim um livro, aberto, rubricado c cnecnndo
pelo presidente.
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Art. 9°. Os membros da Junta prestarão compromisso
pemnte o presidente, que lhes dará posse e exercicio.
Art. 10. O director designará um escripturario para servir
de secretario da Junta, ao qual incumbe todo o serviço de seu
expediente, inclusive o preparo das actus.
CAPITULO III
DO DIRECTOR

Art. 11. O director da Caixa de Amortização, de confiança
e livre nomeação do Presidente da Republica, exercerá o cargo
em commissão.
Art. 12. Compete-lhe :
1o, dirigir e fiscalizar todos os serviços da Caixa;
2°; fazer executar as deliberações da Junta;
3°, deferir compromissos aos empregados;
4°, despachar os papeis e submetter á deliberação da
Junta, na priineira reunião, aquelles sobre os quaes tiver
duvida;
5°, dttr bnJanços extraordinarios nos cofres das thesoura~
rias·
'6°, corresponder~se, directamente, com os secretarias de
Estado e quaesquer outras autoridades c corporações, em materia referente ao serviço da Caixa;
7°, prestar, dircctamente, ao Procurador da Republica os
esclarecimentos que o habilitem a defender os interesses da
União em acções contra ella propostas, por motivo de deciRões da .Junta;
~··, :u-;Hignar toda, n. eorrcspowlP-nf:ia offieial c os cdit:u~s
qun tivNcm de ser publicados;
9°, resolver sobre os pedidos de certidões, deferindo-os
quando não lmja inconveniente na publicação (lo neto a qtw
f>C referirem;
10, apresentar ao Ministro da Fazenda, annualmente,
relatorio das operações da Ca:i.'Xa e, especialmente, do que interesse á divida publica fundada e ao papel-moeda, suggerindo
as medidas que lhe parecerem convenientes;
11, apresentar Íl. Directoria da Despesa Publica do Thesouro N acionai a proposta do orçamento da despesa a fazerse com o serviço da repurtição no exercício seguinte·
12, designar, dentre os escripturarios, os que d~vam desempenhar na 2a secção e na thesouraria du dividu publica 0
serviço de escripturução;
13, pro':i~cnciar sobre a falta e. substituição do pef;soal;
14, participar, ~~r:n demora, ao chrector geral do Thesouro
Nacional a existencia dns vagas que se derem na repartição
c propôr os empregrtdos que estejam em condições de preen-
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chei-as, salvo quando se tratar de vagas cujo preenchimento
dependa de proposta dn. Junta, caso em que se limitará a com~
munical-as;
15, mandar desligar do serviço dn. repartição os empregados nomeados ou designados parn. servirem em outras,
effectiva ou temporariamente;
16, applicar as penas do capitulo XIV deste titulo aos
que commetterem faltas no exercício defnncçfio que llws tiver
sido attribuida em razão do cargo;
17, manter a ordem e a disciplina na repartição e mandar
autuar os que delinquirem dentro della, observando o disposto no capitulo citado no item anterior;
18, abrir, rubricar c encerrar os livros necessarios aos
trabalhos da repartição, podendo delegar essa funcção aos
chefes de secção ou a qualquer escripturario de sua confiança;
19, distribuir os empregados pelas secções ou designar-lhes
outros serviços da repartição, de outra natureza;
20, fiscalizar os livros de ponto, de modo a bem assegurar
a frequencia e a assiduidade do pessoal.
CAPITULO IV
DA lll SECÇÃO

Art. 13. A' 1n secção, dirigida por mn c]wf~ de secção,
compete:
1°, escripturar:
a) os livros de registo de cheques pagos;
b) os livros das contas-correntes, registo de apoliccs,
bem como os índices, catalogas de emissão e registo do mo~
vimento semestral das apoliccs transferidas por meio de guia
na Caixa e nas delegacias fisc!les nos Estados;
c) os livros de ternws de conferencia e queima d::~.s notas
substituídas, trocadas, resgatadas ou inutilizadas, bem como
dos titulas da divida publica fundada que tiv~rem Rido rrsgatados;
d) o livro de copia das guias de transferencia do assentamento das apolices para as delegacias fiscaes;
e) o protocollo geral da repartição.
2°, conferir as propostas para transfercnci3. da~ apoliccs;
3°, extrahir as guias de transfercncia do assentamento
de apo]ices para as delegacias fiscaes;
4°, passar as certidões do assentamento de apolices, fazendo as respectivas averbações no livro de entrega das mesmas
e attender a outros serviços dessa natureza;
5°, processar a substi1uição de t.it.nlos dihcerrtdos, destruidos ou extraviados;
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6°, informar os papeis relativos a alterações nas contas·
correntes, n. averbações ou <~anccllamento de cln.usuh~. rtnn.ndo
os respectivos processos lhe forem snbmet.tidos pela diredoria;
7°, organizar semestralmente:
a) a estatística do movimento de transferencia das apolices nos assentamentos da repartição;
b) a demonstração dos saldos das apolices inscriptas nas
delegacias fiscaes, afim de ser feita a transferencia dos necessarios creditos p~tnt pagamento dos respectivos jurm~ rms
mesmas delegacias.
so, processar as eontas do material fornecido para os ser·
viços da repartição, as de despesas de prompto pagamento feitas
pelo porteiro c as folhas ele pagamento;
9°, preparar os cheques pn.ra pagamento dos juros;
10, organizar a proposta do orçamento da despesa da
repartição no exercício seguinte : os quadros, demon:Strações
e o mappa do ponto dos empregados;
11, preparar o sorteio das apolices e cancellar, no competente livro, as que forem sorteadas;
12, fornecer aos possuidores, para o respectivo resgate no
Thesouro, a declaração do assentamento das apoliees de sua
propriedade que tenham sido sorteadas;
13, despachar, interlocutoriamente, os papeis e processos
que transitarem pela secção, para preenchimento dos requisitos
e formalidades legaes, de modo que os mesmos sejam cnea.minhados á dircctoria promptos para despacho final;
14, determinar, em devida fôrma, o archivamcnto dos
1ivros e papeis findm;;
15, ter, sob inventario, em livro proprio, os moveis e utcnsilios da repartição, dando baixa p.os que se inutilizarem e inscrevendo os adquiridos, com indicação das datas c dos
doe1•mentos que servirem aos respectivos pagamentos.
CAPITULO V,
DA

2•

SECÇÃO

Art. 14. A' 2s secção, dirigida por um chefe de secção,
incumbe:
1o, escripturar o "caixa" do papel-moeda e os livros auxiliares c apresentar, diariamente, o balancete das operações;
2°, escriptura.r os livros de registo das emissões;
3°, ter a seu cargo os livros de termos de conferencias
de notas substituidas. trocadas, resgata(b,s ou inutilizadas;
4°, a cli~tribui<;f'í.o 1hs not.:lf~ nov:1 s :1. assignar e fiscalizar
:t ~ua eonferencia;
.1°, a verifieação das notas substituidas e dilaceradas;
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6°, o exame das notaR falsas e falsificadas;
7°, o preparo de notas novas para serem entregues ao
Thesouro Nacional, provenientes da importancia liquida das
remessas de notas substituidfts e dilaceradns feitas á Caixa
pelas delegacias fiscaes;
8°, a escripturftção dos livro~ auxiliares de emissão e resgate;
9° 7 informar os papeis rehtivoR :10 troco de notaR dilaceradas ou viciadas;
10, organizar os nutpP.aR de conferencia das remesRas df'
notas substituídas ou trocadas, feitas pcbs delegaeiftR fiseaP~,
e o~ do troco dia rio cffectnndo na repartição;
11, lavrar os termos das differenças verificadas na conferenci:t das mesmas rcmrRsas, hem como os de cxn.mcs de
notas;
12, organizar as demonstrações do resultado da eonferencia das remessas de notas substituidas e dilaceradas feitas
pelas delegacias fiscaes, remettendo-as ao Thesouro N acionn 1
com a importancia equivalente, em notas novas;
13, organizar as demonstrações das notas novas recebidas das fabricas para serem remettidaA ft Directorin. tle ( 'ontabilidade do Thesouro;
14, rernetter ú 1a secção os documentos nccess:trios !1
cscripturação.
Art. 15. O chefe de secção rubricará os termos de conferencia e prestará informações sobre os assumptos relativos f1
emissão, troco, substituição e resgate do papel-moeda.
Art. 16. Os conferentes serão responsaveis pelo valor das
notas novas que em maçarem, 1 otularem c sellarem com o seu
sinete, até ao momento em que os maços forem abertoR, e pelo
valor das notas trocadas, substituídas, resgatadas ou inutilizadas, egualmente por elles conferidas, emmaçadas, rotuladas
e selladas, até ao momento de serem conferidas pela commissão
incumbida de assistir á queima ou destruição.
CAPITULO l i
DAS THFJSOURARIAR

Art. 17. Ao thesoureiro da divida publica compete :
1o, effectuar o pagamento dos juros das apolices e dos ven~
cimentos e gratificações ao pessoal da repartição;
2°, guardar os tituJos pertencentes ao fundo de amortização dos emprestimos internos-papel;
3°, cobrar os juros desses titulas;
4°, cotnprar apolices para o fundo Je amortização, Je
accordo com a autorização do director;
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5°, pagar as importancias relativas á acquisição de apo~
liccs feita de accordo com o item anterior;
6°, receber na Thesouraria Geral do Thesouro as importancias necessarias ao pagamento de juros das apolices e ao
pagamento do pessoal.
Art. 18. Ao thesoureiro do papel-moeda compete :
1o, guardar às notas novas sem assignatura, bem como as
já assignadas e destinadas no troco diariamente effectuado
na repartição;
2°, manter, sob sua guarda, até ser determinado o devido
destino, as notas de emissões feitas ele arcorclo com o art. 194
deste regulamento;
3°, cffcctuar o troco de notas <lihccm.das c em substituição;
4°, guardar as que rec('her c entregar as destinadas á eonferencia e [l. queima;
5°, despachar e receber na Alfandega as notas do Thesouro fabricadas no estrangeiro;
6°, receber na Casa da Moeda as que forem alli fabricadas.
Art. 19. A ambos os thesoureiros compete :
1o, assignar os balancetes dos saldos existentes nos cofre~
a seu cargo;
2°, designar os fieis que os devam snhRtituir nos ~cus impedimentos;
3°, prestar con1 as das rcspectivn.s gestões ao Tribunal do
Contas;
4°, distribuir pelos fieis os serviços da thesouraria;
5°, communicar, immediatamente, ao chefe de secção ore
rcbimento de quaesqner valores, para sciencia da directoria~
Art. 20. O thesoureiro do papel-moeda será responsavel
pelos maços de notas novas que abrir, pelas notas falsas e falsificadas que forem encontradas no troco effectuado na Caixa
e, finalmente, pelos maços c caixotes rotulados e sellados que
lhe forem entregues.
Art. 21. O thesoureiro do papel-moeda será tambem responsavel pelos maços de notas substituídas e dilaceradas que
lhe forem entregues para serem incineradas.
Art. 22. Para o acondicionamento e guarda dos valores,
sob a responsabilidade dos thesoureiros, deverá haver na repartição tres casas fortes, uma para a thesouraria da di..
vida publirn. c ns dnas ontrn.s para a thesouraria. do papelmoeda.
§ 1o. Das duns casas fortes a cargo da thesouraria do
1::apel-moeda, urna se destina ás notas novas a emittir e a
outra ás notas em conferencia, ás que se devam incinrrar ou
destruir c ás noYas destinadas ao troco diario.
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§ 2°. Serão clavicularios :-da casa forte de notas a
emittir, os dois chefes de secção e o thesoureiro do papelmoeda; da casa forte das notas destinadas a troco, substituição ou já trocadas e substituídas, o chefe da 2a secção c o
respectivo thesoureiro, e, por fim, da casa forte destinada ao
pagamento de juros e ao fundo de amortização, o respectivo
thesoureiro.
§ ao. As casas fortes não poderão, sob pretexto algum,
ser abertas nem fechadas sem a presença dos seus clavicularios,
sendo inteiramente vedado que nellas se guarde ou deposite
qualquer objecto pertencente a estranhos, ou mesmo a empregados, inclusive os thesoureiros e seus fieis;
§ 4°. Aos clavicularios cumpre, toda ve.t que forem abertas
ou fechadas as casas fortes, observar se a disposição e o aeondicionamento dos respectivos valores apresentam alguma circumstancia anormal, providenciando devidamente quando
essa circumstancia se verificar.
§ 5°. Os chefes de secção e os thesourciros, como clavicularios, não poderão afastar-se das respectivas casas fortes,
quando abertas, salvo deixando em seu logar seus substitutos
legaes.
§ 6°. As casas fortes se conservarão abertas pelo tempo
necessario para se attender ao serviço, sendo, em seguida,
fechadas pelos respectivos clavicularios.
§ 7°. A casa forte da divida publica e a das notas destinadas a troco e das em conferencia e a incinerar serão abertas
diariamente, pela 1nanhã, ao ser iniciado o serviço.
Art. 2a. Os thesoureiros, durante as horas de expediente,
não sahirão da repartição a serviço sem avisarem os respectivos chefes de secção.
Art. 24. Em relação á sabida, quer dos thesoureiros, quer
dos fieis, sem ser a objecto de serviço, observar-se-á o que
dispõe o capitulo XIII do titulo I.
CAPITULO VII
DA AUDITORIA

Art. 25. A' auditoria cabe:
1°, examinar e it1fonnar os processos referentes á transferencia. de apolices e ao pagamento de juros;
2°, informar sobre pedidos de eliminação de clausulas ou
condições onerosas que gravem as apolices c, bem assim, sobre
a capacidade civil de seus possuidores;
ao, processar as transferencias de assentamento para as
delegacias fiséaes;
4°, preparar os termos de transferencia de apolices;
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5°, entregar, depois de reconhecer a identidade, os cheque~
para pagamento de juros aos possuidores de apolices;
6°, expedir guia para cobrança do sello devido na Recebedoria do DiRtricto Fedcl'al, quando isso fôr conveniente;
7°, ter sob sua guarda e vigilancia os livros de rcgisto de
transferencia de apolices;
$•>, dcRcmpcnhar outros scrvic;os que o dirccLor distribuir.
Art. 26. São respommveis os auditores:
a) pela regula.rida.de das transferencias que fizerem ou
pelas informações que prestarem;
h) pela fiel entrPgn. dos cheques cxtrahidos para pagn.mento de juros aos respectivos possuidores.
Art. 27. Diariamente, na pritnPirn. hora destinada ao expediente, deverão os auditores pôr em ordem todos os documentos
necessarios ás transferencias de apolices e pagamento de juros
e, depois de protocollados, dar-lhes o devido destino.
Paragrapho unico. Ao auditor encarregado do serviço
de transferencias cumpre examinar, no inicio do expediente,
os documentos referentes ás apolices a cujos processos tenha
de attender durante o dia, de modo que o serviço se inicie,
normalmente, ás 1:2 horas.
Art. 28. Ao auditor-chefe cabe a direcção da auditoria
e cumpre-lhe zelar pela boa ordem do serviço, propondo o que
entender conveniente á sua melhor execução e communicando
ao director qualquer irregularidade que occorrer.
Art. 29. Egual obrigação cabe aos demais auditores, que
agirão por intermedio do auditor-chefe.

CAPITULO VIII
DA SECRETARIA

Art. 30. Annexa á directoria haverá uma secretaria encarregada de organizar a· correspondencia offi.cial e de attender
a outros trabalhos do respectivo expediente.
Art. 31. A direcção da secretaria cabe ao escripturario
def.oiignado pelo director, que lhe dará os amci.liares necessarios
Art. 32. Ao secretario compete:
1°, receber o expediente e a correspondencia official, bem
como redigir e preparar os papeis que o director tenha de
assignar;
2°, organizar o assentamento dos empregados da Caixa;
com indicação de nome, idade, estado, nacionalidade e cate:..
g,oria, mencionando as datas das nomeações, posse e exercicio;
os a.ccessos, as remoções e as commissões permanentes, temporarias e extraordinarias, mencionando o que constar sobre
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licenças, demissão, suspensão, elogios, trabalhos especiaes
que hajam executado e serviços relevantes prestados e, emfim,
tudo que se relacione com a carreira do empregado;
3°, organizar e fazer escripturar o protocollo dos papeis
em movimento ou transito pelo gabinete do director;
4°, lavrar os termos de posse;
5°, encaminhar ao director, depois de devidamente exn.minados, todos os processos pendentes de despacho;
6°, providenciar devidamente quanto á publicação doA
despachos e decisões da directoria, a juizo desta:
7°, attender a outros trabalhos extraordinarios de <iH e o
director o incumbir;
·
so, ter a seu cargo um cofre para guarda dos livros de actas
da .Junta e dos termos de compromisso de seus membros, hem
como de processos ou documentos que contenham valor ou
sejam reservados.

CAPITULO IX
DO ARCHIVO

Art. 33. Ao archivo deverão ser remettidos, devidamente
protocollados, todos os Jivros, cuja escripturação estiver encerrada, e os papeis findos; e, a juizo do director, os processo:::
ou papeis sem andamento ha maiH de :;o dias.
Art. 34. Ao n,rchivista incumbe:
1°, classificar devidamente os papeis enviados ao archivo
e mantel-os convenientemente arrumados e catalogados ;
2°, attender promptamente aos pedidos de remessa de
livros e papeis que estiverem sob sua guarda, mediante requisição escripta;
3°, prestar informações, por escripto, sobre papeis que lhe
forem distribuídos para esse fim pelo director ou pelo chefe
da 1a secção;
4°, certificar, nas proprias petições, em cumprimento aos
despachos da directoria, o que constar dos livros e documentos
existentes no archivo, mas restrictamente ao requerido;
5°, registar, em livro proprio, as certidões que passar,
devendo tal livro ser authenticado pelo chefe da 1a secção
ou escripturario por elle designado:
6°, restituir aos interessados, mediante recibo e precedendo despacho do director, os documentos cuja entrega fôr
pedida pela parte:
7°, impedir o ingresso de pessoas estranhas e zelar pelo
asseio do archivo.
Art. 35. Será o archivista responsavel pelos livros e
papeis que receber para serem archivados.
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CAPITULO X
DA PORTARIA

Art. 36. A' portaria incumbe a vigilancia do edificio e
guarda dos moveis, bem como dos papeis e livros que estiverem
em qualquer dependencia da repartição.
Art. 37. Compete ao porteiro:
1o, providenciar para o asseio, boa ordem c conservação
do edificio em que funcciona a repartição;
2°, velar, após o encerramento do expediente, pelos livros
e documentos que estiverem nos armarios ou sobre as mesas
dos empregados, não permittindo que sejam dahi retirados
nem compulsados;
3°, vigiar o edificio para impedir que nelle entre ou permaneça qualquer pessoa suspeita;
4°, verificar a procedencia de qualquer livro ou processo
com que algum desconhecido, durante o expediente, se apresente á porta para sahir e, se se tratar de documento ou livro
da repartição, deter o seu conductor, salvo se estiver munido
de ordem superior ;
5°, abrir a repartição, com a antecedencia precisa para
que a tempo esteja preparada para começar o expediente, e fechai-a, cuidado·samente, quando encerrado o mesmo expediente;
6°, effectuar despesas miudas ou de prompto pagamento,
devidamente autorizadas pelo director;
7°, prestar contas desse dispendio, nos termos das ordens
em vigor, mediante cxhibição de documentos, devidamente
authenticados, c com recibos, quando se tratar de despesa
superior a 10$000;
8°, fazer chegar ao seu destino a correspondencia official
c receber os officios c mais papeis dirigidos á repartição, entregando-os, fechados, ao secretario, quando assim os receber;
go, distribuir os serviços aos contínuos e serventes e inspeccional-os, para que cumpram seus deveres, representando
contra elles em caso de omissão ou desobediencia;
10, manter seu ponto de assistencia á entrada do edificio,
dando immediato conhecimento ao director, ou seu substituto, do que de suspeito observar;
11, arrolar em livro proprio os moveis e utensílios da
repartição, averbando os inutilizados e inscrevendo os adquirido~, de accordo com as instrucções da 1a secção ;
12, solicitar providencias do director quanto ao destino
dos moveis e utensílios que se inutilizem e que não possam
ser mais concertados;
13, estar attento a que se mantenham com todo o
respeito dentro da repartição as pessoas que ahi se encontrarem,
cumprindo-lhe representar ao director contra as que se afastarem dessa norma de proceder;
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14, prender todo aquelle que dentro dtt repartição fôr
surprchendido a praticar alguma fraude ou commcttcndo
algum delieto, ou, aim.h, quantlo, sob a pressão do clttmor
poJ,ular, tentar entrar na repartição, dando sempre immcdiato conhecimento uo dircctor;
15, dcscmpcu bar qualquer ÜJcum bcncia compatível cu1n
o seu cargo, que lhe seja determinada I)clo dircctor.
Art. 38. A distribuição dos continuas c serventes se fará
de accordo com as cxigencias do serviço c a juizo do dircetor.
Art. 39. Aos contínuos e serventes cumpre obedecer ás
Ol'Llens de seus superiores c servir-lhes durante o expediente.
Art. 40. A cargo do porteiro haverá um cofre para guarda
do dinheiro c valores que lhe forem entregue~.

CAPITULO XI
DO PESSOAL, SUA NOMEAÇÃO E l'OSSE

Art. ~11. As classes, numero e vencimentos dos empregados
da Caixa de Amortização serão os da tabclh anncxa a este
regulamento.
Art. 42. O dircetor, os ehefc;-; de ~ccç~iío, os cscripturarios,
os nuditorcs, os thcsourciro:3 c os conferentes serão nomeados
por decreto do Presidente da H.epublica; o archivi:-;;ta; os carimhadorcs, o porteiro c os coutümo:.J, pur titulo do Ministro da
Fazenda.
~ 1°. A uomeaçiío para os cargos de clwfcs de :-;ecç~ão e
diver::::as cla,sses de cscripturnrios se f arú de conformidade
e um a legislação em vigor no Thesouro N acionai.
§ 2°. A nomcução para os cargos de thcsoureiro, auditor,
conferente e carimlmdor depcnderú de proposta da Junta;
a de archivist.a, porteiro c continuo será feita pelo l\Ii nistro
da Fazenda, de accordo com a legislação em vigor, c a de
fieis o será pelo rcspcct.ivo thcsourciro, com approvaç~ão du
l\liuistro Ja. Fazenda.
§ 3°. O clcctricistrt, o encarregado do elevador c os serventes sei·ão admitticlos pelo Jircctor, devendo a escolha rccahir
sempre em cidnclão brasileiro, maior de 21 annos, sabendo
ler c escrever c que prove ser reservista ou achar-se alistado.
Art. 43. Para os lognres de thcsourciro poderão ser nomeadas quaesqucr pessoas com a devida idoneidade, sendo
preferidos, em c:tso de egu:-tl idoneidade, os fieis com a pratica
e h~tbilib.ç.ões necc::<sarhs ao respectivo serviço.
Art. 44. Para as promoções dar-se-ft prefcrencia nos empregados da repartição que tenham jft flc clistinguiJo por
aptid:to para o serviço, probidade, zelo c a!-::isiduidade.
L·.·i:; uc 1'.127- Vul. li
9
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§ to. Nenhum funccionario, até o cargo de to escripturario, poderá ser promovido por merecimento sem contar,
pelo menos, tlois unnos de exercício no cargo que estiver servindo.
§ 2°. As promoções, salvo as de chefe de serviço, do exclusivo merecimento, serão feitas dois terços por merecimcn to
c um terço por antiguidade absoluta em cada classe.
§ 3°. Em caso de egual merecimento, será preferido o
mais antigo da classe e, se coincidir o tempo de classe, deverá
recahir a escolha no que contar mais tempo de serviço publico.
Art. 45. Os empregados da Caixa de Amortização podem
ser transferidos ou promovidos para outras repartições, como
os destas para aquella.
Art. 46. As vagas que se derem nos cargos de porteiro
e archivista serão preenchidas de accordo com a legislação
em vigor.
Art. 47. As vagas de continuo serão preenchidas dentre
os serventes da repartição, de accordo com a legislação
vigente.
Art. 48. O director prestará o compromisso do cargo
perante o director geral do Thesouro N acionai e os demais
funccionarios perante o director da Caixa de Amortização.
Paragrapho unico. O electricista, o encarregado do elevador
e os serventes não assignarão termo de posse, sendo apenas
annotado no respectivo livro de ponto o acto que os admittir.
CAPITULO XII
DAS

SUBSTITUIÇÕES,

LICENÇAS

E

APOSENTADORIAS

Art. 4U. Nas faltas ou impedimentos dos funccionarios
da Caixa observar-se-á o seguinte:
1o, o director será substituído, nos impedimentos de curta
duração, férias, etc., pelo chefe de secção mais antigo e, nos
de duração maior de 30 dias, por quem o Ministro da I•'azenda
determinar;
2°, os chefes de secção, pelo primeiro escripturario que
o director designar;
3°, o chefe da auditoria, pelo auditor que a Junta designar;
4°, os auditores e os conferentes, pelos escripturarios que
forem pela Junta designados;
5°, oa thesoureiros, pelos fieis que por elles forem préviamen te escolhidos;
6°, o porteiro e ú archivista, pelos continuas mais antigos,
que tiverem dado mostras de aptidão para o serviço;
7°, o fiel, por pessoa de sua confiança, proposta pelo thesom·eiro, com approvação do director;
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8°, os carimbadores, pelos contínuos que a Junta designar:
9°, os continuas, pelos serventes mais antigos e de comprovada aptidão;
10, o electricista, o encarregado do elevador e os serventes,
por quem o director escolher com os requisitos para occupar
o emprego, em caracter effectivo.
§ 1°. As substituições de que tratam os itens 3° e 4° serão
feitas a titulo provisorio pelo director, quando não possam ser
determinadas desde logo pela Junta, sendo nesse caso submcttido o acto á mesma na sua primeira reunião.
§ ~- As substituições dos thesoureiroR pelos fieis serão
sómente nos casos de licença, mole~iia, nojo, gala e serviços
obrigatorios; quando se tratar de SU8pensão ou de processo
de responsabilidade do thesoureiro, a substituição deste ser{\
feita por empregado de Fazenda designado pelo director,
que submetterá o acto á approvação da Junta.
§ 3°. O afastamento dos thesoureiros neste ultimo caso
acarretará o do respectivo fiel substituto, sem direito a vencimentos, salvo quando merecer a confiança do empregado designado para thesoureiro e a Jtmta autorizar que com elle continue no exercício.
§ 4°. Salva a hypothese do paragrapho anterior, os fieis
do thesoureiro interino deverão ser por elle escolhidos dentre
os escripturarios da Caixa ou de outras repartições de Fazenda.
§ 5°. Nenhuma outra substituição se dará entre funccionarios da Caixa além das hypotheses previstas ne3te artigo.
Art. 50. As licenças e férias a que tiverem direito os funccionarios da Caixa serão concedidas de accordo com a legislação vigente e a juizo da directoria.
Art. 51. Os funccionarios que contarem mais de 10 armos
de serviço publico federal e se invalidarem no serviço da
Nação terão direito a aposentadoria, observados os preceitos
adaptados pela legislação vigente.
CAPITULO XIII
DAS OBRIGAÇÕES COMMUNS AOS

EMPREGADOS

Art. 52. Todos os empregados· são obrigados a:
1°, comparecer á repartição ás horas regulamentares e
não se retirar, durante o expediente, sem prévia licença de seus
superiores ; e attender ás prorogações determinadas pela exigencia do serviço;
2°, informar, com toda clareza, sobre os processos que
lhes forem distribuídos, cumprindo-lhes dizer expressamente
sobre o merito do que fôr requerido;
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3°, expôr aos seus superiores todas as duvidas que offcreccrem o::; neg,oeios, documentos e papci.s que examinarem,
qnacsqucr vieitlS que ndles encontrarem e o:-:; abusos contrario3
á rcgularicbde do serviço que chegarem uo seu conhecimento;
~to, guardar inviolavel segredo sobre todos os negocios
de que se tratar ua repartição, como de tudo que constar sobre
qualquer assumpt,o que, por sua natureza, o exigir, ou sobre
quacsquer despachos, decisões ou providencias, cmquanto
não forem expedidos ou publicados;
5°, assignar c rubricar, de modo legivel, todos os actos,
nokts, papeis, calculas, cscripta officbl c informações, afim de
se tornar e1Iectiva a responsabilidade em que possam incorrer;
üo, responder por todos os damnos ou prejuízos que, directa ou indircctamcntc, causarem á Fazenda Nacional, por
fraude, incurin, desleixo, ignorancia ou culpa, ainda que leve,
indcnmizando-a, mediante desconto mensal da quinta parte
dos seus vencimentos, até perfazer a importancia em que fôr
avaliado o prejuízo, se não puderem indemnizal-o de uma só
vez, além da. responsabilidade criminal em que possam incorrer;
7°, tratar com urbanidade as pessoas que tiverem interesses junto á repartição, aviando-as com promptidão c sem
prcferencia ou predilecçõefi odiosas.
Art. 53. Quando a parte se julgar maltratada ou prejudicada por algum empregado poderft, verbalmente ou por
cscripto, queixar-se ao director, que, ouvindo o accm;ado e
reconhecendo a procedencia da queixa, punirá o empregado.
Art. 54. E' prohibiuo a todo empregado :
1°, levar comsigo qualquer livro ou papel pertencente á
repartição, salvo por motivo de serviço, com autorização
do ehefe;
2°, occupar-se de assumpto estranho ao serviço, durante
o expediente.
Art.. 55. E' cgua.lmcnte prohibido aos empregados, sob
as penas da lei :
1°, receber emolumentos c vencimentos não autorizados;
2°, acceitar ou receber qualquer ofl'Cl·ta de dinheiro, doação ou dndiva de objcctos de valor, ou solicitar alguma dessas
vantagens de pessoas que tratem ou tenham ncgocios na repartição;
3°, receber ou pedir por cmprestimo dinheiro ou quacsquer valores ás mesmas pessoas;
•1'\ tomar parte em qu~tlquer contracto com a Fazenda,
quer na repartição em que exercer o e!nprego, quer em qualquer ouha .
.:\t'L. ;,1).
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centes, em negocios que, directa ou indirectamente, activa ou
passivamente, pertençam ou digam respeito á Fazenda Nacional, sendo-lhe, porém, licito substabelecer a procuração.
Paragrapho unico. Exceptuam-se os negocios de interesse
dos ascendentes ou descendentes, irmãos c cunhados dos empregados.
Art. 57. Nenhum empregado poderá averbar-se de suspeito
nas questões que se suscitarem, salvo quando se tratar de
negocio seu ou de seus consanguineos ou affins até o 2° gráo,
ou ainda de negocios de algum seu amigo intimo ou de seu
desaffecto.
Art. 58. Nenhum empregado poderá ser distrahido do
serviço por qualquer autoridade, sem permissão do director, a
quem se fará a requisição nos termos da legislação em vigor.
CAPITULO XIV
DAS PENAS·

Art. 59. Conforme a gravidade das faltas que venham a
commettcr por negligencia, desobcdiencin, desrespeito a ordens lcgaes dos seus superiores, auscnch do m~rviço sem motivo justificado, ou outras faltas de c:tracter disciplinar, que
não constituam crime previsto pelas disposições em vigor,
serão os empregados da Caixa punidos com as seguintes penas :
a) advertencin, particular ou publica, verbal ou por escripto;
b) suApensão nté 15 dius;
c) exoneração do cargo, mediante o devido processo administrativo.
§ 1°. A pena de advertencia attinge tambem as pessoas
que, de qualquer modo, causarem perturbação ao expcdirnte
da repartição.
·
§ 2°. A pena de suspensão será imposta nos casos de
negligencia, falta de cumprimento de deveres ou de dcsohediencia.
§ 3°. São os seguintes os effeitos da suspensão:
a) como pena disciplinar, a perda de todos os vencimentos;
b) como medida preventiva, sómcnte n. pcnh da gratificação;
c) por effeito de pronuncia em crime de rm~ponsabilidn.dP,
a perda da gratificação e privação da metade do ordenado,
até decisfio final do pr.ocesso, quando perderrt css~t nwtadc, f'f'
f()r condemnado, on a receberf"t, se fôr absolvido.
§ 4: 0 • Terá o empregado direito aos vencimentos ::::c occorrer que a suspensão administrativa :::;cjn. annullada.
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§ 5°. Quando as faltas exigirem, por sua gravidade, pena
de exoneração, esta dar-se-á sómente depois do respectivo
processo administrativo em que se offereça ampla defesa ao
funccionario accusado.
Art. 60. No caso de desobediencia formal ás ordens
lcgaes ou de pratica de qualquer delicto, por parte de quem
quer que seja, o director mandará lavrar o termo preciso,
com a menção de todas as circumstancias, testemunhas, etc.,
c remetterá todo o processo ao Procurador Criminal da Repub1iea, para os fins de direito.
Paragrapho unico. Se do facto occorrido resultar a necessidade de se prohibir ao delinquente a sua entrada na repartição, o director o fará, em devida fórma, dando de tudo
sciencia ao director geral do Thesouro Nacional.
Art. 61. Cabe ao director a applicação das penas do m t. 59,
alincas a c b, e aos chefes de secção impôr as de advertencin.,
dando sempre conhecimento immediato [tO director, que aR
poderá approvar ou modificar.
Art. G2. Se a falta em que incorrer o empregado f ôr de
natureza a exigir pena maior, o director levará o facto ao
conhecimento do Ministro da Fazenda, por intermedio do
dircctor geral do Thesouro Nacional, para que se delibere
como f ôr mais acertado.
Art. 63. As faltas ou omissões que forem commettidas
pelos ehrfps de secção serão, sem detença, levn.daR ao conhecimento do <lirectür geral do Thesouro Nacionnl

CAPITULO XV
DO IIORARIO DE TRABALHO

Art. 64. O expediente da Caixa de Amortümção começa
ás 11 e termina ás 17 horas, podendo ser prorogado pelo
director, quando o serviço assim o exigir.
Paragrapho unico. Exceptuam-se desse prazo os serviços
de propost.as para transferencia de apolices, o recebimento
de juros c a substituição c troco de notas, que serão attendidos de 11 á:o; 15 horas.
CAPITULO XVI
DO PONTO

Art. G5. JTavNh Pm cada Rccçii.o P na portari~. nm livro
de ponto.
Paragrapho unico. Assignarão o ponto na 1" srcção:
os Rf'HR fnnccimmrioR, o antlitor-chefe, os n.uditorcR, o Reerctario
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· e funcciona.rios da secretaria, o thesoureiro da divida publica,
seus fieis e o archivista; na 2• secção: os seus funccionarios.
o thesoureiro do papel-moeda e seus fieis ; e na portaria: o
electricista, o encarregado do elevador, os contínuos e os
serventes. Os pontos serão encerrados pelos respectivos chefes
e pelo porteiro.
Art. 66. Todos os empregados, á excepção do director,
assignarão os seus nomes nos livros de ponto ás horas marcadas para começar e findar o expediente.
Art. 67. O empregado que não se apresentar á hora regulamentar ou que. faltar ao serviço soffrerá perda total dos
seus vencimentos ou desconto, conforme as regras seguintm;:
1•, o empregado que comparecer depois de encerrado o
ponto, mas dentro da primeira hora seguinte á fixada para o
principio dos trabalhos, ou retirar-se, com a devida permisflfío,
uma hora antes de findo o expediente, perderá metade da
gratificação, salvo motivo de força maior plenamente jmd ificado, a juizo do director;
2•, o que comparecer mais tarde, embora justifique a
demora, ou retirar-se mais cedo, perderá toda a gratificação;
aa, O comparecimento, depois de encerrado O ponto, Rem
motivo justificado, e a sahida, sem permissão, antes de findo
o expediente, importarão na perda de todo o vencimento;
4•, o que faltar por motivo justificado perderft sómentc a
gratificação, salvo o caso do item ao do artigo seguinte, mn
que o empregado conservará todo o vencimento;
5•, o que faltar, sem causa justificada, perderá todo o
vencimento;
6•, o desconto por faltas interpoladas recahirá nos dias
em que estas se derem; mas, se as faltas forem successivas, o
desconto se estenderá tambem aos dias que, não sendo de
serviço, ficarem comprehendidos no periodo das faltas;
7a, quando o empregado perceber apenas gratificação,
proceder-se-á a respeito desta de conformidade com o que
fica disposto ácerca das gratificações que completam os vencimentos dos que percebem ordenado;
8•, nenhum desconto, porém, se fará se o empregado não
comparecer á hora marcada ou não assignar o ponto por estar
em serviço da repartição fóra della, por ordem do (1irector, o
que deverá ser annotado no livro competente.
Art. 68. São motivos que justificam a falta de comp~
recimento ao expediente da repartição:
1o, nojo, por fallecimento de ascendente, descendente,
irmão ou conjuge, por oito dias;
2°, gala de casamento, por egual tempo;
ao, molestia que obste o comparecimento do empr('gado
e gravo enfermidade de pessom~ de sua famiJia, até oito di:t~.

136

Art.. 69. Serão provadas com attestado medico as faltas
por molestia, quando excederem a tres em cada mez.
Art. 70. O serviço que, por lei, tenha preferencia sobre
qualquer outro é justificativo de falta com direito a abono de
todos os vencimentos, não podendo ser consideradas justificadas as faltas que provierem do desempenho de serviço nffo
obrigatorio.
Art. 71. Nos casos relativos a faltas e a descontos de vencimentos, de accordo com as disposições anteriores, serão
sempre fcitaR no livro do ponto c na folha de pagnmento aR
devidas notas.
Art. 72. Das decisões proferidas pelo dircctor sobre fn.ltns
de empregados ou descontos em seus vencimentos haverá
recurso para o Ministro da Fazenda.
CAPITULO XVII
DAS FIANÇAS

Art. 73. Prestarão fiança os thcsoureiros, auditores, conferentes e carimbadores.
Paragrapho unico. O valor da fiança será indicado pela
Junta e fixado pelo Ministro da Fazenda e a fiança, finalmente,
julgada pelo Tribunal de Contas, salvo as ret:tricçõcs do Codigo de Contabilidade.
Art. 74. Os empregados afiançados não poderão entrnr
no exercido dos cargos antes de prestarem n devida fiança.
Art. 75. O valor daa fianças, a juizo dn. Junta, poderá
eer revisto de cinco em cinco annos, para os effeitos de
augmento, quando preciso. Todavia essa revisão não alcançará, em caso algum, aos funccionarios já em exercício.
CAPITULO XVIII
DOS RECURSOS

Art. 76. Dos despachos do director caberá recurso pnm
a Junta.
Art. 77. Egual recurso caberá dos despachos proferidos
pelos<lelegados fiscaes, quer se refiram a apoliccs c Aens juros
ou ao papel-moeda.
Art. 78. Os recursos serão apresentados {t repartição rc ·
corrida, mediante requerimento pedindo seu encaminhamento,
o que deverá ser attendido sem demora, juntando-se n.o proCC'sso originn.l a petição, rn.r.õcs c documentos c apí)s Rcrcm prc~t a das as devidas inf ormn.çõcs.
§ 1°. Quando assim o exigirem os interessados, n repartição
recorrida dar-lhes-h recibo da petição de recurso, declarando
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ncllc quacs os documentos que estão anncxos, bem como a
data de sua entrega.
§ 2°. As decisões da Junta s6mente poderão ser reformadas por sentença da Justiça Federal.
CAPITULO XIX
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 79. Fica extincto o cargo de inspector, cabendo
ao actua.l serventuario as garantias asseguradas em lei.
Paragrapho unico. Passarão a denominar-se uuditor-chefe
c auditores os actuaes corretor e ajudantes de corretor.
Art. 80. Serão apostillados os decretos cujos titulares,
por effeito deste regulamento, passarem a ter denominação
differente nos cargos que occupam.
Art. 81. Verificada a vaga de auditor-chefe, passará a
auditoria a ser dirigida pelo auditor que fôr escolhido annualmente pela Junta, podendo a escolha ser renovada, desde que
o escolhido haja desempenhado a commissão a contento.
Paragrapho unico. Occorrida a hypothese de que trata
este artigo, a differença de vencimentos verificada na tnhella
anw~xa constituirá gratificação para o auditor-chefe.

TITULO II
Do serviço da diVida publlca
CAPITULO I
DA EMISSÃO

Art. 82. Os titulas da divida publica fundada serão emit..
tidos pelo Thesouro Nacional e lançados com as convenientes
indicações em livro proprio, a cargo da Directoria de Contabili·
dade Publica.
§ 1°. Esses titulos terão os valores de 200$, 500$ e 1:000$
c, extraordinariamente, outros que pelo Thesouro sejam
adoptados.
§ 2°. Sempre que o Thesouro fôr autorizado a contrahir
cmprestimo mediante emissão de apolices deverá ser ouvida a
.lunkt quanto á estampa ou padrão a adaptar-se.
Art. 83. A' medida que as apolices forem sendo entregueA
aos interessados, remctterá o Thesouro Nacional ft. Caixa 1h~
Amortização uma relação, que deverá consignar:
to, o numero e data do decreto que autorizou o emPl'<'Rtimo;
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2°, a taxa de juro que vencem as apolices;
3°' o nome de cada possuidor de titulo, seguido do seu
estado e condição civil, bem como da !ma nacionalidade;
4°, o valor, a quantidade e a respectiva numeração,
relativamente a cada possuidor;
5°, a menção de qualquer clausula gravosa ou caução a
que estejam sujeitas as apolices, indicado, no ultimo caso, o
nome do mutuante, quando occorra o prescripto no § 2° deste
artigo;
6°, o numero de ordem dos possuidores, bem como a
som ma dos. títulos e da sua importancia.
§ 1°. Quando a emissão fôr feita para os Estados, deverá
ser enviada ás delegacias fiscaes uma relação nas condições
referidas e uma segunda via dn. mesmo. á Caixa, pn.rn. o f;en
conhecimento c devidas notas.
§ 2°. Nos casos urgentes, em que o Thesouro não puder
expedir logo ns apolices, emittirá cautelas reprm;entativas
desses titulos, com as quaes serft permittido fazer-se traspasse
ott cn.ução e cohrarem-Rc no TheRouro Nn.cionn.l os juros
vencidos.
§ 3°. Realizar-se-á o traspasse de cauteln. mediante acto
publico ou escripto particuhr, assignado pelo vendedor c
comprador e por duas testemunhas idoncas, sendo as firrn~s de
todos quatro devidamente reconhecidas.
§ 4°. Effectuar-se-á a caução mediante uma declaração
ln.vrada na cautela e assignada pelos contrahentes e por duas
testemunhas, observada a authenticidadc exigida no pn.ragrn.pho anterior.
§ 5°. Quando a cautela caucionada fôr trocada por npoliccs, cumpre ao Thesouro communicar o facto á Caixa on ás
1'elegacias fiscaes, com a explícita declaração de que aR apolices cmittidas em substituição da cautela constituem ainda
caução.
§ 6°. A cautela deverá ser entregue á pessoa que apresentar a importn.ncio. respectiva, quando se tratar de subscripção
publica, ou ao cren.dor, devidamente habilidado, quando lhe
couber o direito de receber apolices em p!l.gamento, paRs~nclo
no respectivo processo a. precisa quitação.
§ 7°. Em ambos esses casos sómente serão entregncs ns
npolices substitutivas de cautelas ás pessoas em cujo nome
tiverem sido subscriptas ou aos seus representantes legues.
§ 8°. As cautelns dadas pelo Thesouro Nacional poclcrão
ser desdobradas E'm outras de menor Vfl.lor, conformP. Rf'llS
possni<lor<'s o solicitarem.
§ 9°. Serão nominativas as ca.utelas que se referirem a
apolices nominativas e ao portador as que representarem titulo.'~ dc~~:1
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§ 5°. Quando as faltas exigirem, por sua gravidade, pena
de exoneração, esta dar-se-á sómente depois do respectivo
processo administrativo em que se offereça ampla defesa ao
funccionario accusado.
Art. 60. No caso de desobediencia formal ás ordens
lcgaes ou de pratica de qualquer delicto, por parte de quem
quer que seja, o director mandará lavrar o termo preciso,
com a menção de todas as circumstancias, testemunhas, etc.,
c remetterá todo o processo ao Procurador Criminal da Repub1iea, para os fins de direito.
Paragrapho unico. Se do facto occorrido resultar a necessidade de se prohibir ao delinquente a sua entrada na repartição, o director o fará, em devida fórma, dando de tudo
sciencia ao director geral do Thesouro Nacional.
Art. 61. Cabe ao director a applicação das penas do m t. 59,
alincas a c b, e aos chefes de secção impôr as de advertencin.,
dando sempre conhecimento immediato [tO director, que aR
poderá approvar ou modificar.
Art. G2. Se a falta em que incorrer o empregado f ôr de
natureza a exigir pena maior, o director levará o facto ao
conhecimento do Ministro da Fazenda, por intermedio do
dircctor geral do Thesouro Nacional, para que se delibere
como f ôr mais acertado.
Art. 63. As faltas ou omissões que forem commettidas
pelos ehrfps de secção serão, sem detença, levn.daR ao conhecimento do <lirectür geral do Thesouro Nacionnl

CAPITULO XV
DO IIORARIO DE TRABALHO

Art. 64. O expediente da Caixa de Amortümção começa
ás 11 e termina ás 17 horas, podendo ser prorogado pelo
director, quando o serviço assim o exigir.
Paragrapho unico. Exceptuam-se desse prazo os serviços
de propost.as para transferencia de apolices, o recebimento
de juros c a substituição c troco de notas, que serão attendidos de 11 á:o; 15 horas.
CAPITULO XVI
DO PONTO

Art. G5. JTavNh Pm cada Rccçii.o P na portari~. nm livro
de ponto.
Paragrapho unico. Assignarão o ponto na 1" srcção:
os Rf'HR fnnccimmrioR, o antlitor-chefe, os n.uditorcR, o Reerctario
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· e funcciona.rios da secretaria, o thesoureiro da divida publica,
seus fieis e o archivista; na 2• secção: os seus funccionarios.
o thesoureiro do papel-moeda e seus fieis ; e na portaria: o
electricista, o encarregado do elevador, os contínuos e os
serventes. Os pontos serão encerrados pelos respectivos chefes
e pelo porteiro.
Art. 66. Todos os empregados, á excepção do director,
assignarão os seus nomes nos livros de ponto ás horas marcadas para começar e findar o expediente.
Art. 67. O empregado que não se apresentar á hora regulamentar ou que. faltar ao serviço soffrerá perda total dos
seus vencimentos ou desconto, conforme as regras seguintm;:
1•, o empregado que comparecer depois de encerrado o
ponto, mas dentro da primeira hora seguinte á fixada para o
principio dos trabalhos, ou retirar-se, com a devida permisflfío,
uma hora antes de findo o expediente, perderá metade da
gratificação, salvo motivo de força maior plenamente jmd ificado, a juizo do director;
2•, o que comparecer mais tarde, embora justifique a
demora, ou retirar-se mais cedo, perderá toda a gratificação;
aa, O comparecimento, depois de encerrado O ponto, Rem
motivo justificado, e a sahida, sem permissão, antes de findo
o expediente, importarão na perda de todo o vencimento;
4•, o que faltar por motivo justificado perderft sómentc a
gratificação, salvo o caso do item ao do artigo seguinte, mn
que o empregado conservará todo o vencimento;
5•, o que faltar, sem causa justificada, perderá todo o
vencimento;
6•, o desconto por faltas interpoladas recahirá nos dias
em que estas se derem; mas, se as faltas forem successivas, o
desconto se estenderá tambem aos dias que, não sendo de
serviço, ficarem comprehendidos no periodo das faltas;
7a, quando o empregado perceber apenas gratificação,
proceder-se-á a respeito desta de conformidade com o que
fica disposto ácerca das gratificações que completam os vencimentos dos que percebem ordenado;
8•, nenhum desconto, porém, se fará se o empregado não
comparecer á hora marcada ou não assignar o ponto por estar
em serviço da repartição fóra della, por ordem do (1irector, o
que deverá ser annotado no livro competente.
Art. 68. São motivos que justificam a falta de comp~
recimento ao expediente da repartição:
1o, nojo, por fallecimento de ascendente, descendente,
irmão ou conjuge, por oito dias;
2°, gala de casamento, por egual tempo;
ao, molestia que obste o comparecimento do empr('gado
e gravo enfermidade de pessom~ de sua famiJia, até oito di:t~.
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Art.. 69. Serão provadas com attestado medico as faltas
por molestia, quando excederem a tres em cada mez.
Art. 70. O serviço que, por lei, tenha preferencia sobre
qualquer outro é justificativo de falta com direito a abono de
todos os vencimentos, não podendo ser consideradas justificadas as faltas que provierem do desempenho de serviço nffo
obrigatorio.
Art. 71. Nos casos relativos a faltas e a descontos de vencimentos, de accordo com as disposições anteriores, serão
sempre fcitaR no livro do ponto c na folha de pagnmento aR
devidas notas.
Art. 72. Das decisões proferidas pelo dircctor sobre fn.ltns
de empregados ou descontos em seus vencimentos haverá
recurso para o Ministro da Fazenda.
CAPITULO XVII
DAS FIANÇAS

Art. 73. Prestarão fiança os thcsoureiros, auditores, conferentes e carimbadores.
Paragrapho unico. O valor da fiança será indicado pela
Junta e fixado pelo Ministro da Fazenda e a fiança, finalmente,
julgada pelo Tribunal de Contas, salvo as ret:tricçõcs do Codigo de Contabilidade.
Art. 74. Os empregados afiançados não poderão entrnr
no exercido dos cargos antes de prestarem n devida fiança.
Art. 75. O valor daa fianças, a juizo dn. Junta, poderá
eer revisto de cinco em cinco annos, para os effeitos de
augmento, quando preciso. Todavia essa revisão não alcançará, em caso algum, aos funccionarios já em exercício.
CAPITULO XVIII
DOS RECURSOS

Art. 76. Dos despachos do director caberá recurso pnm
a Junta.
Art. 77. Egual recurso caberá dos despachos proferidos
pelos<lelegados fiscaes, quer se refiram a apoliccs c Aens juros
ou ao papel-moeda.
Art. 78. Os recursos serão apresentados {t repartição rc ·
corrida, mediante requerimento pedindo seu encaminhamento,
o que deverá ser attendido sem demora, juntando-se n.o proCC'sso originn.l a petição, rn.r.õcs c documentos c apí)s Rcrcm prc~t a das as devidas inf ormn.çõcs.
§ 1°. Quando assim o exigirem os interessados, n repartição
recorrida dar-lhes-h recibo da petição de recurso, declarando

M'!TOS 00 PODF.!1 EXT<:r.FTI\·o

137

ncllc quacs os documentos que estão anncxos, bem como a
data de sua entrega.
§ 2°. As decisões da Junta s6mente poderão ser reformadas por sentença da Justiça Federal.
CAPITULO XIX
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 79. Fica extincto o cargo de inspector, cabendo
ao actua.l serventuario as garantias asseguradas em lei.
Paragrapho unico. Passarão a denominar-se uuditor-chefe
c auditores os actuaes corretor e ajudantes de corretor.
Art. 80. Serão apostillados os decretos cujos titulares,
por effeito deste regulamento, passarem a ter denominação
differente nos cargos que occupam.
Art. 81. Verificada a vaga de auditor-chefe, passará a
auditoria a ser dirigida pelo auditor que fôr escolhido annualmente pela Junta, podendo a escolha ser renovada, desde que
o escolhido haja desempenhado a commissão a contento.
Paragrapho unico. Occorrida a hypothese de que trata
este artigo, a differença de vencimentos verificada na tnhella
anw~xa constituirá gratificação para o auditor-chefe.

TITULO II
Do serviço da diVida publlca
CAPITULO I
DA EMISSÃO

Art. 82. Os titulas da divida publica fundada serão emit..
tidos pelo Thesouro Nacional e lançados com as convenientes
indicações em livro proprio, a cargo da Directoria de Contabili·
dade Publica.
§ 1°. Esses titulos terão os valores de 200$, 500$ e 1:000$
c, extraordinariamente, outros que pelo Thesouro sejam
adoptados.
§ 2°. Sempre que o Thesouro fôr autorizado a contrahir
cmprestimo mediante emissão de apolices deverá ser ouvida a
.lunkt quanto á estampa ou padrão a adaptar-se.
Art. 83. A' medida que as apolices forem sendo entregueA
aos interessados, remctterá o Thesouro Nacional ft. Caixa 1h~
Amortização uma relação, que deverá consignar:
to, o numero e data do decreto que autorizou o emPl'<'Rtimo;
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2°, a taxa de juro que vencem as apolices;
3°' o nome de cada possuidor de titulo, seguido do seu
estado e condição civil, bem como da !ma nacionalidade;
4°, o valor, a quantidade e a respectiva numeração,
relativamente a cada possuidor;
5°, a menção de qualquer clausula gravosa ou caução a
que estejam sujeitas as apolices, indicado, no ultimo caso, o
nome do mutuante, quando occorra o prescripto no § 2° deste
artigo;
6°, o numero de ordem dos possuidores, bem como a
som ma dos. títulos e da sua importancia.
§ 1°. Quando a emissão fôr feita para os Estados, deverá
ser enviada ás delegacias fiscaes uma relação nas condições
referidas e uma segunda via dn. mesmo. á Caixa, pn.rn. o f;en
conhecimento c devidas notas.
§ 2°. Nos casos urgentes, em que o Thesouro não puder
expedir logo ns apolices, emittirá cautelas reprm;entativas
desses titulos, com as quaes serft permittido fazer-se traspasse
ott cn.ução e cohrarem-Rc no TheRouro Nn.cionn.l os juros
vencidos.
§ 3°. Realizar-se-á o traspasse de cauteln. mediante acto
publico ou escripto particuhr, assignado pelo vendedor c
comprador e por duas testemunhas idoncas, sendo as firrn~s de
todos quatro devidamente reconhecidas.
§ 4°. Effectuar-se-á a caução mediante uma declaração
ln.vrada na cautela e assignada pelos contrahentes e por duas
testemunhas, observada a authenticidadc exigida no pn.ragrn.pho anterior.
§ 5°. Quando a cautela caucionada fôr trocada por npoliccs, cumpre ao Thesouro communicar o facto á Caixa on ás
1'elegacias fiscaes, com a explícita declaração de que aR apolices cmittidas em substituição da cautela constituem ainda
caução.
§ 6°. A cautela deverá ser entregue á pessoa que apresentar a importn.ncio. respectiva, quando se tratar de subscripção
publica, ou ao cren.dor, devidamente habilidado, quando lhe
couber o direito de receber apolices em p!l.gamento, paRs~nclo
no respectivo processo a. precisa quitação.
§ 7°. Em ambos esses casos sómente serão entregncs ns
npolices substitutivas de cautelas ás pessoas em cujo nome
tiverem sido subscriptas ou aos seus representantes legues.
§ 8°. As cautelns dadas pelo Thesouro Nacional poclcrão
ser desdobradas E'm outras de menor Vfl.lor, conformP. Rf'llS
possni<lor<'s o solicitarem.
§ 9°. Serão nominativas as ca.utelas que se referirem a
apolices nominativas e ao portador as que representarem titulo.'~ dc~~:1
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Art. 84. Quando se der e:xtravio de cautela, a que alludem
os dispositivos precedentes, passar..se-á segunda via da mesma,
procedendo-se a respeito como, em relação aos titulos ao portador, determina o decreto n. 3.084, de 5 de novembro de 1898,
nos arts. 168 a 174, parte V.
Art. 85. No caso do Thesouro Nacional cmittir apolices ao
portador, cujo pagamento de juros tenha de ser effectuado
na Caixa de Amortização e outras repartições, a estas o Thcsouro dará conhecimento, no fim de cada semestre, dn. quantidade das apolices emittidas c a numeração dn. ultima de11as,
até completar-se a emissão.
Paragrapho unico. Se r. .lgumas destas apoliccs não forem
cmittidas, por se terem inutilizado, deverá ser mencionada a
rcHpcctiva numeração.
Art. 86. Durante os mezes de junho e dezembro não se
farft emissão de apolices c quando, por motivo urgente, o ThcRouro tenha de fa.zel-o, a averbação dos respectivos titulos flÓ
deverá ser feita na Caixa de Amortização nos mezes seguintes
CAPITULO II
DA INSCRIPÇÃO

Art. 87. Recebidas na repartição, onde se tenha de
effectuar o pagamento de juros, as relações de que trata o
art. 83 ou as guias de que trata o art. 125, § 2>, proceder-se-á
á inscripção das apolices, de accordo com as instrucçõPs
em vigor.
Art. 88. Emquanto não fór substituida pelas apolices a
canteb de que tratn. o art. 83, § 2°, não será inscripto nn. Caixa
de Amortização ou nas delegacias fiscaes o nome do respectivo possuidor.
Art. 89. Não será admittida a inscripção de :tpolicm; em
nome de mais de um possuidor.
Art. 90. Toda vez que seja verificada qualquer falhn. ou
engano na inscripção, que tenh::t origem na proposta de transfcrencia ou em outros documentos apresentados por particuln.rc:-;;, caberá. a estes n.prcsentn.r, no primeiro cas9, attm~tado
ou declaração do corretor de fundos publicos que interveio
na trans3.cção ou, na. segunda. hypothese, qualquer documento
hahil firmado pelo magistrado ou pelo tn.bellião que tiver
officiado no respectivo processo, provando m:;sim o intP-rcssn.do
a lP-gitimidadc dn. rcctificação requerida.
Art. 91. As inscripçõcs das apolicm; poderão RofTrer n.s
Rcgnintcs alterações :
lR, modificn.ção do nome do po~r-~nidor, do r-~cu estado,
condição civil ou nn.cionn.lidadc;
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2", grn.vn.ção ou cancelln.mcnto de clausulas.
Art. 92. A modificação de nome do possuidor far-se-á :
to, á vista de decreto judicial, quando se tratar de menor
orphão ou pessoa de incapacidade civil;
2°, a requerimento de quem estiver investido do patrio
poder e mediante a apresentação de documento justificativo
da alteração, quando o possuidor ainda fôr menor;
ao, mediante requerimento do interessado, quando se
tratar de pessoa sui-juris, acompanhado aquelle da necessaria justificação ou de outro documento habil que autorize
ou fundamente a alteração do nome na inscripção.
Art. 93. O estado civil, casado ou viuvo, será notado á
vista de requerimento do interessrtdo, instruido dn. certidão
do registo competente.
§ to. A certidão de casamento apresentada deverá declarar o regime de bens, de accordo com o art. t95, n. VII,
do Codigo Civil.
§ 2°. Quando, ao ser feita a annotação do estado de viuvez,
verificar-se que da inscripção não consta o regime do casamento, nos termos do paragrapho anterior, deverá ser provuda
a adjudicação das apolices ao conjuge sobrevivo.
Art. 94. As alterações da inscripção em virtude de outras
modificações do estrtdo civil dur-se-ão por averhftçfio ou eliminação.
Art. 95. A condição de menoridade poderá :
a) ser averbada:
to, por alvará de juia competente;
21), a requerimento dP. quem estiver investido do patrio
poder;
b) ser eliminada :
to, mediante certidão do regiato civil ou documento equivalente, que prove ter attingido a idade legal da maioridade;
~, por certidão do registo civil provando a emancipação
voluntaria ou judicial;
ao, por certidão de casamento e da cscriptnrn. antenupcial, devidamente registada;
4°, por documento que prove o exercício de emprego publico efiectivo;
5°, por certidão que prove a collação de grão scientifico
em curso de ensino superior devidamente reconhecido;
6°, mediante a prova de achar-se estubclecido, civil ou
commercialmente, com economia propria.
§ 1°. Do pedido de eliminação da condição de menoridade
deverá constar o nome do possuidor como pessoa .sui-juris
e aquelle com que tiver sido aberta a inscripção sob a menorioadf'.
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§ 2°. Quando se tratar de emancipação. decorrc1~te. tlo
caHamento de orphã, deverá constar do pedido de chmumção de menoridade, não só o nome que ella tiver adopta.do,
como tambcm o nome com que a inscripção foi feita e ·o nome
do marido.
Art. 96. A condição de interdicção ou de outra qualquer
incapacidade civil poderá:
a) ser averbada:
1°, a requisição do juiz cmnpetente;
2°, a requerimento do curador ou administrador, instruido
do devido alvará.
b) ser eliminada:
lo, mediante requisição do jui2.o competente~
2°, a requerimento da parte interessada, instruido do
neccssario alvará.
Art. 97. A modificação de nacionalidade far-se-á á vista
da prova de nacionalização.
Art. 98. A gravação das clausulas de usofructo, fideiconunisso, dotal, inalienabilidade, onus e fiança ou caução
prestada á Fazenda Nacional, Estadoal ou Municipal, bem
como caução ou penhor entre particulares, far-se-á:
a) as de usofructo, fidei-commisso, dotal, inalienabilidade ou onus, á vista de decreto judicial ou traslado da
escriptura de doação ou dote;
b) as de fiança ou caução á Fazenda Nacional, Estadoal
ou Municipal, por aviso ou officio da autoridade a quem competir;
c) as de caução ou penhor a particulares, firmas commcrciacs ou estabelecimentos de credito, mediante requerimento do possuidor, em que declare qual a natureza da transacção e com flUem é feita, continuando as apolices em seu nome
com a nota de caucionadas, ou do credor, exhibindo o titulo
de constituição do onus.
Art. 99. As clausulas a que se refere o artigo antecedente serão cancelladas:
1o, as de usofructo, fidei-commisso, dotal, inalienabilidade
e onus, á vista do decreto judicial;
2°, as de fiança ou caução prestada á Fazenda Nacional,
Estadual ou Municipal, por aviso ou officio da autoridade
que requisitou a gravação, ou da que tenha as suas attribuições;
3°, as de caução ou penhor a particulares, a requerimento
de qualquer dos contrahentes, acompanhado da prova de quitação ou á vista de decreto judicial.
Art. 100. O caucellamento de clausula só dever[\ ser feito
á vista de autorização do juiz, no município em que se achar
residindo o interessado, desde que uo alvará conste ter
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cessado a circumstancia que a impuzera, salvo o cancellamento
daquellas que tiverem fôro privativo.
Art. 101. Se o interessado residir fóra da Hcpublica,
alterar-se-á a nota da inscripção á vista de documentos devidamente legalizados pelo respectivo consul ou agente consular
brasileiro, que declarará se foram clles expedidos de conformidade com a legislação que rege a materia e se as autoridades que nelles funccionaram são as competentes.
Art. 102. Não se passará certidão de assentamento senão
á pessoa em cujo nome estiverem inscriptas as apoliccs, a seus
herdeiros ou a seus legaes representantes, ou áquelle que provar
legitimo interesse, salvo se este documento fôr requisitado por
autoridade judiciaria ou administrativa, em bem da justiça
ou por motivo de ordem publica.
Paragrapho unico. A essas autoridades poderão ser dadas
as informações que pedirem, cabendo-lhes a responsabilidade
pelo sigillo que devem guardar a respeito.

CAPITULO 111
DAS TRANSFERENCIAS

I - Transfcrcncias nos registos das repartições

Art. 103. A transferencia de propriedade das apolices
nominativas será effectuada em registos, na Caixa de Amortização e nas delegacias fiscaes nos Estados.
Paragrapho unico. Haverá um registo para cada emprcstimo e constará de tantos livros quantos forem precisos
para facilidade do serviço.
Art. 104. Fundar-se-á a transferencia em uma proposta
assignada pelos interessados ou seus representantes c nos documentos que o caso exigir.
Paragrapho unico. Havendo interfcrencia de procurador,
a proposta será visada por corretor de fundos publicos.
Art. 105. Durante o ultimo mez de cada semestre ficarão
encerrados os registos, afim de se calcularem os juros e pre·
parar-se o expediente para o seu pagamento, observando-se,
quanto ás compras e vendas que se fizerem nesse pcriodo, o
disposto no art. 123,
Art.106. Nas transferencias intervirá a auditoria da Caixa,
examinando os documentos, procurações e informações sobre
os requerimentos e verificando a identidade da pessoa dos
interessados ou dos seus representantes.
Paragrapho unico. Sempre que entender neccssario, a
auditoria poderá exigir o reconhecimento das firmas c a exhi·
bição dos títulos.
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Art. 107. A proposta, alvará, escriptura, ou qualquer documento com que tenha de ser instruída a transferencia, deverá mencionar a quantidade, valor e numeração das apolices,
a clausula com que estejam inscriptas, o nome do possuidor
em cuja conta ellas se achem, o nome, o estado e a condiç~ão
civil e a nacionalidade do comprador ou beneficiado, a cuja
conta devam passar, e a clausula a que ficam sujeitas.
§ 1°. Se a transferencia se fizer em favor de mulher casada,
a proposta e os documentos mencionarão o nome do marido
e o regime do casamento.
§ 2°. Quando se tratar de transferencia a favor de menores,
deverá constar a filiação dos mesmos e sua idade.
§ 3°. Nos casos de transferencia de apolices em virtude
de processo, a proposta indicará o numero e data do proces~o
em que foi deferida a transferencia.
Art. 108. A transferencia nos registos constará de urn
termo lavrado por um dos auditores da Caixa, que o firmar~
com os interessados, inutilizando estes as estampilhas do sello.
Paragrapho unico. Esses termos sómente poderão ser
firmados pelas proprias pessoas que assignarem as p1·opostas
em que se funda a transferencia ou por quem, legalmente
habilitado, possa representai-as.
Art. 109. E' dispensavel a assignatura do possuidor, quer
na proposta, quer no termo, quando a transferencia houver
de se fazer legalmente em beneficio do l!J"'stado, por falta de
cumprimento de condições de contracto, perda do valor da
fiança ou outro qualquer motivo.
Art. 110. As propostas de transferencia serão entregues á
1a secção para a devida conferencia, sendo fornecido aos
interessados um conhecimento, á vista do qual serão atteudidos no dia immediato.
Art. 111. Se dentro de tres dias, contados da data. em
quo forem firmadas as propostas, não comparecerem os inLeressados para tornar effectiva a transferencia, serão as mesmas
consideradas prejudicadas o sem cffeito.
Art. 112. Realizadas as transferoncias, as propostas serão
enviadas á la secção, para dar baixa na conta em que estejam
inscriptas as apolices e abrir conta ao novo possuidor.
Paragrapho unioo. Os papeis que tiverem servido do base
ás propostas serão na mesma occasião recolhidos pela auditoria ao archivo.
Art. 113. Nos Estados as transferencias serão efiectuadas
pelas delegacias fiscaes, sob a responsabilidade e com a as~:;i
gnatura do respectivo contador, tornando-se desnecessaria a
sub-divisão dos livros nos logares em quo não exista grande
quantidade de possuidores de apolices e não tenham grande
desenvolvimento as operações que ollas occasionam.
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Art. 114. Dependerão de alvará judicial:
to, as transferencias por venda ou caução de npolices
pertcuccntes;
a) a menores orphãos e a interdictos;
b) a mulheres casadas Hob o regime dotal;
c) a legados c heranças;
d) a espolias não partilhados.
2°, as transfercncias provenientes de:
a) partilha ou adjudicação de herança;
b) verbas testamentarias;
c) liquidação de massas fallidas;
d) excussão de penhores;
c) dissolução de sociedade, não sendo realizada de commwn accordo.
3°, as transferencias por subrogação de apolices im;cripLas
com clausulas.
Art. 115. A transferencia das apolices doadas basear-se-á
no respectivo titulo, salvo se a doaç:í.o fôr onerada com cbnsula, caso em que a transferencia se fará por decreto judicial.
Art. 116. As transferencias, em virtude de sentenças estrangeiras, basear-se-ão em carta de sentença de homologação
expedida pelo Supremo Tribunal li'ecleral.
Paragrapho unico. As que se houverem de fazer em virtude de simples despacho ou ordem de autoridade estrangeira,
basear-se-ão em documento authentico, legalizado de acconlo
com as regras estabelecidas no art. 173.
Art. 117. Permittir-se-á a t.ransferencia para o nome do
cabeça de casal sómente das apolices que, não estando sujeitas ·
a clausula alguma que as torne incommunicaveis ou inalienaveis, passarem a constituir bens communs ou nos termos do
contracto ante-nupcial.
Art. 118. A transferencia das apolices para o nome do
cabeça de casal far-se-á a requerimento do marido, exhibindo
certidão do termo de casamento, do qual conste o regime de
bens, e da escriptura ante-nupcial, se houver, com a prova de
haver ella sido registada nos casos em que a lei o exige.
Art. 119. As apolices inscriptas sem clausula alguma em
nome da mulher, só poderão ser pelo marido alienadas ou
oneradas se exhibir procuração da mulher com poderes cspeciaes para o acto.
Art.. 120. A mulher casada poderá livremente alienar:
to, as apolices não gravadas com clausula de inalienabilidade, quando constituírem bens proprios, dos quaes tenha e]la
a administração, á vista do contracto ante-nupCial;
2°, as que houver por sentença de partilha em virtude de
desquite.
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Art. 121. A possuidora de apolices que as quizer aliecar
mencionará, na proposta, o seu estado civil.
Art. 122. A transferencia de apolices pertencentes a sssociações, sociedades ou fundações, por venda, usufructo ou
~ução, far-se-á :
a) á vista de documentos que provem sua constituição
legal;
b) á vista dos estatutos, compromisso ou contracto social, por onde se verifiquem os poderes dos administradores
ou gerentes para alienarem ou onerarem bens patrimoniaes;
c) á vista de publica-fôrma da acta da eleição dos administradores e da assembléa que autorizou o acto, quando
sejam omissos os estatutos ou compromissos, extrahida
do livro proprio e concertada por um tabellião companheiro;
ou á vista de autorização dos demais socios, quando se tratar
de sociedades commerciaes ou civis e f ôr a respeito omisso o
contracto social.
II -

Das transferencias por escriptura publica ou escripto
particular

Art. 123. Emquanto, na fórma do art. 105, estiver suspenso o serviço de transferencias, as compras e vendas de
apolices effectuar-se-ão por escriptura publica ou escripto
particular.
§ 1°. Ao reconi~çarem, em janeiro e julho, as transferencias
nos registos da Caixa, deverão os interessados apresentar n~
escripturas e escriptos particulares, revestidos das formalidades legaes, que tiverem sido firmados durante a interrupção.
§ 2°. Esses documentos servirão de base á lavratura dos
respectivos termos de transferencia e serão assignados pela
parte interessada e pelo auditor da Caixa em serviço de transferencia.
111- Das transferencias do assentamento de apolices de uma
para outra repartição

Art. 124. Nos quatro primeiros mezes de cada semestre
será permittida, pagos os juros até então vencidos, a transferencia de assentamento de apolices da Caixa de Amortização
para as delegacias fiscaes e vice-versa e de uma delegacia fiscal
para outra (art. 421 do Codigo de Contabilidade).
Art. 125. O possuidor, por si, ou por procurador com po ..
deres expressos para esse fim, requererá a transferencia, declarando o emprestimo a que pertencem as apolices, a sua quantidade e a numeração, segundo os valores, e a repartição
em que deseja se faça o assentamento, devendo exhibir os
titulos respectivos todas as vezes que isto fôr exigido.
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§ 1°. O auditor da Caixa de Amortização ou o empregado
que suas funcções exerça nas delegacias fiscaes, ao infonna~
o pedido de transferencia., verifica;r4 doa livros de ~sentamento
se realmente pertencem ao peticionaria tts apolices cuja tra.nsf erencia pretende.
§ 2°. Se do exame nenhuma duvida resultar, mandará o
chefe da repartição extrahir uma guia que será assignada,
na Caixa de Amortização, pelo respectivo director e pelo chefe
da 18 secção c, nas delegacias fiscaes, pelo respectivo delegado fiscal e contador.
§ 3°. Quando se tratar de transferencia de assentamento
de uma para outra delegacia fiscal, além das exigencias deste
regulamento, deverão ser observadas as disposições dos artigos 421 e 422 do Codigo de Contabilidade da Umão.
Art. 1~6. A guia deverá mencionar:
a) a denominação da repartição expedidora e do Estado
e cidade em que funcciona;
b) o numero de ordem da expedição, dentro do anno
civil e em relação a cada typo de apolices;
c) o emprestimo a que se referem as apolices;
d) a taxa de juros que vencem;
e) o nome, a condição, o estado civil do possuidor, bem
assim sua nacionalidade:
f) a filiação, s~ o possuidor f ôr menor:
g) o nome do marido, SJ se tratar de mulher casada;
h) a quantidade e a numeração das apolices, segundo os
seus valores;
i) as clausulas a que estão sujeitas;
j) o ultimo semestre de juros pagos;
k) a repartiÇão em que vae ser feito o novo assentamento;
l) a data do despacho e numero do processo que autorizou
a expedição da guia;
m) a data em que é passada c o nome c cargo tio empregado que a passou.
§ 1°. O funccionario que extrahir a guia dará baixa, na
respectiva conta-corrente, á..c;; apolices cujo assentamento se
transfere, fazendo menção no processo em que foi deferida a
transferencia.
§ 2<>. Remetter-se-á, official o directamcnte, a guia, fazendo-se entrega dos titulas ao possuidor, mediante recibo
passado no respectivo processo, quando sua exhib1ção tenha
sido exigida.
§ 3°. Ficará na repartição, em livro proprio, uma copia.
das guias que se expedirem.
Art. 127. Nos casos em que fôr necessario expedir eegUD,f_a via de guia observar-se-á o seguinte:
§ 1°. Se se tratar de engano ou omissão nas referenciu,s
qu~ a guia deve conter, a repartição destinataria a restituirá
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officialmente á repartição expedidora, que, então, mandará
expedir segunda via.
§ :o. Quando se tratar de descaminho, deverá o interessado
provar não haver a guia expedida chegado á repartição do
seu destino, cumprindo, comtudo, á mpartição expedidora
certificar-se officialmente do facto.
§ 3°. A segunda via consistirá em uma transcri pção exacta
da copia da guia original, authenticada, quando da Caixa
de Amortização, pelo cheft~ da 1• secção e visada peJo
director c, quando das delegacias fiscaes, pelo contador e
delegado, respectivamente, devendo conter a rectifiração, no
caso do § 1°.
§ 4°. Além dessa authenticidade, será apposto á segunda
via o carimbo da repartição, devendo o empregado que extrahir a copia fazer menção, no logar proprio do livro de rcgisto de guias, de ter sido expedida segunda via.
§ 5°. A segunda via será extrahida no papel proprio
para guias, accrescentando-se á epigraphe a expressão: ''Segunda via".
Art. 128. Nos oito primeiros dias de cada semestre as
delegaci&s fiscaes remetterão, impreterivelmente, á Ca~xa
de Amortização um quadro demonstrativo das relações de
que trata o art. 83, recebidas do Thesouro Nacional no ultimo semestre, e das guias de transferencia de assentamento,
de que trata o § 2° do art. 125, que receberam e das que expediram no mesmo período.
§ 1°. Esses quadros serão divididos em duas partes:
na da esquerda, constarão as rclaçôes e guias recebidas e, na
da direita, as guias expedidas.
§ ~. Declarar-se-á nos quadros o nome da repartição
expedidora, o numero de ordem da guia, a datn e numero de
ordem do officio que a encaminhou c a quantidade das apolices a que se refere.
§ 3°. Egual procedimento ter-se-á quanto ás guias expedidas, substituindo-se o nome da repartição expedidora pelo
da repartição destinataria.
§ 4°. A' vista desses quadros serão escripturados os livros
de registo do movimento semestral das apolices entre a
Caixa de Amortização e as (Jelegacias fiscaes e entre umas e
outras delegacias, de que trata o art. 13, item 1°, lettra b,
IV -

Das transferencias de apolices ao portador e de cautelas

Art. 129. A transferencia das apolices ao portador operarse-á pela simples entrega dos respectivos títulos ao adquirente.
Art. 130. Nos registos das repartições não poderão ser
transferidas as cautelas que o Thesouro Nacional expedir no1
termos do art. 83.
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CAPITULO IV
DO PAGAMENTO DOS JUROS

I -

Dos juros de apolices nominalit'as

Art. 131. Suspensas as transferencias de apolices c cn•
cerrados os assentamentos, a 1a secção apurará qual o
capital de cada inscripção para o calculo do juro a pagar,
organizando uma demonstração da qual conste:
a) o numero do livro, a lettra a que correspondc c a folha
da inscripção;
b) o semestre e a importancia dos juros a pagar;
c) os numeros dos respectivos cheques;
d) a quantidade das apolices por seus valores.
Art. 132. Feita essa demonstração, o resultado deverá
conferir com os saldos c dados da estatística organizada pela.
secção e deverá confirmar a exactidão dos assentamentos
c do capital de cada inscripção.
Art. 133. Em seguida, proceder-se-á ao calculo do juro a.
pagar, cuja importancia será transcripta no livro de averbações,
á folha da inscripção respectiva.
Art. 134. O pagamento do juro realizar-se-á em todos os
dias uteis dos mezes de janeiro c julho de cada anno, quer na
Caixa de Amortização, quer nas delegacias fiscaes.
Paragrapho unico. Quando fôr julgado necessario, o
pagamento poderá ser prorogado: na Caixa de Amortização,
pela. directoria, até cinco dias e, pela Junta, até quinze dias;
nas delegacias fiscaes, pelos respectivos delegados, até cinco
dias.
Art. 135. Para auxiliar o serviço de pagamento de juros,
a Junta poderá designar até tres escripturarios, aos quaes será,
pelo Ministro da Fazenda, arbitrada uma gratificação extraordinaria para compensar possíveis prejuízos.
Art. 136. Far-He-á o pagamento por meio de cheques em
livros-talões com o numero de ordem, os quaes mencionarão o
emprestimo, a taxa do juro, o exercício e o semestre a que
corresponde o pagamento, o nome do possuidor, as clausulas da.
inscripção, observações, a quantia a pagar escripta em algarismos e por extenso e a folha do livro de inscripção.
Paragrapho unico. Obedecerão os cheques á ordem alphabetica, não poderão ter emendas nem rasuras e serão rubricados pelos empregados que os prepararem.
Art. 137. Esses cheques serão preparados ú. vista da
demonstração alludida no art. 131 e, isso feito, a respectiva
secção deverá organizar, para ser apresentada á Junta,
uma demonstração da quantidade de a.policcs inscriptas
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Art. 114. Dependerão de alvará judicial:
to, as transferencias por venda ou caução de npolices
pertcuccntes;
a) a menores orphãos e a interdictos;
b) a mulheres casadas Hob o regime dotal;
c) a legados c heranças;
d) a espolias não partilhados.
2°, as transfercncias provenientes de:
a) partilha ou adjudicação de herança;
b) verbas testamentarias;
c) liquidação de massas fallidas;
d) excussão de penhores;
c) dissolução de sociedade, não sendo realizada de commwn accordo.
3°, as transferencias por subrogação de apolices im;cripLas
com clausulas.
Art. 115. A transferencia das apolices doadas basear-se-á
no respectivo titulo, salvo se a doaç:í.o fôr onerada com cbnsula, caso em que a transferencia se fará por decreto judicial.
Art. 116. As transferencias, em virtude de sentenças estrangeiras, basear-se-ão em carta de sentença de homologação
expedida pelo Supremo Tribunal li'ecleral.
Paragrapho unico. As que se houverem de fazer em virtude de simples despacho ou ordem de autoridade estrangeira,
basear-se-ão em documento authentico, legalizado de acconlo
com as regras estabelecidas no art. 173.
Art. 117. Permittir-se-á a t.ransferencia para o nome do
cabeça de casal sómente das apolices que, não estando sujeitas ·
a clausula alguma que as torne incommunicaveis ou inalienaveis, passarem a constituir bens communs ou nos termos do
contracto ante-nupcial.
Art. 118. A transferencia das apolices para o nome do
cabeça de casal far-se-á a requerimento do marido, exhibindo
certidão do termo de casamento, do qual conste o regime de
bens, e da escriptura ante-nupcial, se houver, com a prova de
haver ella sido registada nos casos em que a lei o exige.
Art. 119. As apolices inscriptas sem clausula alguma em
nome da mulher, só poderão ser pelo marido alienadas ou
oneradas se exhibir procuração da mulher com poderes cspeciaes para o acto.
Art.. 120. A mulher casada poderá livremente alienar:
to, as apolices não gravadas com clausula de inalienabilidade, quando constituírem bens proprios, dos quaes tenha e]la
a administração, á vista do contracto ante-nupCial;
2°, as que houver por sentença de partilha em virtude de
desquite.
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Art. 121. A possuidora de apolices que as quizer aliecar
mencionará, na proposta, o seu estado civil.
Art. 122. A transferencia de apolices pertencentes a sssociações, sociedades ou fundações, por venda, usufructo ou
~ução, far-se-á :
a) á vista de documentos que provem sua constituição
legal;
b) á vista dos estatutos, compromisso ou contracto social, por onde se verifiquem os poderes dos administradores
ou gerentes para alienarem ou onerarem bens patrimoniaes;
c) á vista de publica-fôrma da acta da eleição dos administradores e da assembléa que autorizou o acto, quando
sejam omissos os estatutos ou compromissos, extrahida
do livro proprio e concertada por um tabellião companheiro;
ou á vista de autorização dos demais socios, quando se tratar
de sociedades commerciaes ou civis e f ôr a respeito omisso o
contracto social.
II -

Das transferencias por escriptura publica ou escripto
particular

Art. 123. Emquanto, na fórma do art. 105, estiver suspenso o serviço de transferencias, as compras e vendas de
apolices effectuar-se-ão por escriptura publica ou escripto
particular.
§ 1°. Ao reconi~çarem, em janeiro e julho, as transferencias
nos registos da Caixa, deverão os interessados apresentar n~
escripturas e escriptos particulares, revestidos das formalidades legaes, que tiverem sido firmados durante a interrupção.
§ 2°. Esses documentos servirão de base á lavratura dos
respectivos termos de transferencia e serão assignados pela
parte interessada e pelo auditor da Caixa em serviço de transferencia.
111- Das transferencias do assentamento de apolices de uma
para outra repartição

Art. 124. Nos quatro primeiros mezes de cada semestre
será permittida, pagos os juros até então vencidos, a transferencia de assentamento de apolices da Caixa de Amortização
para as delegacias fiscaes e vice-versa e de uma delegacia fiscal
para outra (art. 421 do Codigo de Contabilidade).
Art. 125. O possuidor, por si, ou por procurador com po ..
deres expressos para esse fim, requererá a transferencia, declarando o emprestimo a que pertencem as apolices, a sua quantidade e a numeração, segundo os valores, e a repartição
em que deseja se faça o assentamento, devendo exhibir os
titulos respectivos todas as vezes que isto fôr exigido.
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§ 1°. O auditor da Caixa de Amortização ou o empregado
que suas funcções exerça nas delegacias fiscaes, ao infonna~
o pedido de transferencia., verifica;r4 doa livros de ~sentamento
se realmente pertencem ao peticionaria tts apolices cuja tra.nsf erencia pretende.
§ 2°. Se do exame nenhuma duvida resultar, mandará o
chefe da repartição extrahir uma guia que será assignada,
na Caixa de Amortização, pelo respectivo director e pelo chefe
da 18 secção c, nas delegacias fiscaes, pelo respectivo delegado fiscal e contador.
§ 3°. Quando se tratar de transferencia de assentamento
de uma para outra delegacia fiscal, além das exigencias deste
regulamento, deverão ser observadas as disposições dos artigos 421 e 422 do Codigo de Contabilidade da Umão.
Art. 1~6. A guia deverá mencionar:
a) a denominação da repartição expedidora e do Estado
e cidade em que funcciona;
b) o numero de ordem da expedição, dentro do anno
civil e em relação a cada typo de apolices;
c) o emprestimo a que se referem as apolices;
d) a taxa de juros que vencem;
e) o nome, a condição, o estado civil do possuidor, bem
assim sua nacionalidade:
f) a filiação, s~ o possuidor f ôr menor:
g) o nome do marido, SJ se tratar de mulher casada;
h) a quantidade e a numeração das apolices, segundo os
seus valores;
i) as clausulas a que estão sujeitas;
j) o ultimo semestre de juros pagos;
k) a repartiÇão em que vae ser feito o novo assentamento;
l) a data do despacho e numero do processo que autorizou
a expedição da guia;
m) a data em que é passada c o nome c cargo tio empregado que a passou.
§ 1°. O funccionario que extrahir a guia dará baixa, na
respectiva conta-corrente, á..c;; apolices cujo assentamento se
transfere, fazendo menção no processo em que foi deferida a
transferencia.
§ 2<>. Remetter-se-á, official o directamcnte, a guia, fazendo-se entrega dos titulas ao possuidor, mediante recibo
passado no respectivo processo, quando sua exhib1ção tenha
sido exigida.
§ 3°. Ficará na repartição, em livro proprio, uma copia.
das guias que se expedirem.
Art. 127. Nos casos em que fôr necessario expedir eegUD,f_a via de guia observar-se-á o seguinte:
§ 1°. Se se tratar de engano ou omissão nas referenciu,s
qu~ a guia deve conter, a repartição destinataria a restituirá
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officialmente á repartição expedidora, que, então, mandará
expedir segunda via.
§ :o. Quando se tratar de descaminho, deverá o interessado
provar não haver a guia expedida chegado á repartição do
seu destino, cumprindo, comtudo, á mpartição expedidora
certificar-se officialmente do facto.
§ 3°. A segunda via consistirá em uma transcri pção exacta
da copia da guia original, authenticada, quando da Caixa
de Amortização, pelo cheft~ da 1• secção e visada peJo
director c, quando das delegacias fiscaes, pelo contador e
delegado, respectivamente, devendo conter a rectifiração, no
caso do § 1°.
§ 4°. Além dessa authenticidade, será apposto á segunda
via o carimbo da repartição, devendo o empregado que extrahir a copia fazer menção, no logar proprio do livro de rcgisto de guias, de ter sido expedida segunda via.
§ 5°. A segunda via será extrahida no papel proprio
para guias, accrescentando-se á epigraphe a expressão: ''Segunda via".
Art. 128. Nos oito primeiros dias de cada semestre as
delegaci&s fiscaes remetterão, impreterivelmente, á Ca~xa
de Amortização um quadro demonstrativo das relações de
que trata o art. 83, recebidas do Thesouro Nacional no ultimo semestre, e das guias de transferencia de assentamento,
de que trata o § 2° do art. 125, que receberam e das que expediram no mesmo período.
§ 1°. Esses quadros serão divididos em duas partes:
na da esquerda, constarão as rclaçôes e guias recebidas e, na
da direita, as guias expedidas.
§ ~. Declarar-se-á nos quadros o nome da repartição
expedidora, o numero de ordem da guia, a datn e numero de
ordem do officio que a encaminhou c a quantidade das apolices a que se refere.
§ 3°. Egual procedimento ter-se-á quanto ás guias expedidas, substituindo-se o nome da repartição expedidora pelo
da repartição destinataria.
§ 4°. A' vista desses quadros serão escripturados os livros
de registo do movimento semestral das apolices entre a
Caixa de Amortização e as (Jelegacias fiscaes e entre umas e
outras delegacias, de que trata o art. 13, item 1°, lettra b,
IV -

Das transferencias de apolices ao portador e de cautelas

Art. 129. A transferencia das apolices ao portador operarse-á pela simples entrega dos respectivos títulos ao adquirente.
Art. 130. Nos registos das repartições não poderão ser
transferidas as cautelas que o Thesouro Nacional expedir no1
termos do art. 83.
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CAPITULO IV
DO PAGAMENTO DOS JUROS

I -

Dos juros de apolices nominalit'as

Art. 131. Suspensas as transferencias de apolices c cn•
cerrados os assentamentos, a 1a secção apurará qual o
capital de cada inscripção para o calculo do juro a pagar,
organizando uma demonstração da qual conste:
a) o numero do livro, a lettra a que correspondc c a folha
da inscripção;
b) o semestre e a importancia dos juros a pagar;
c) os numeros dos respectivos cheques;
d) a quantidade das apolices por seus valores.
Art. 132. Feita essa demonstração, o resultado deverá
conferir com os saldos c dados da estatística organizada pela.
secção e deverá confirmar a exactidão dos assentamentos
c do capital de cada inscripção.
Art. 133. Em seguida, proceder-se-á ao calculo do juro a.
pagar, cuja importancia será transcripta no livro de averbações,
á folha da inscripção respectiva.
Art. 134. O pagamento do juro realizar-se-á em todos os
dias uteis dos mezes de janeiro c julho de cada anno, quer na
Caixa de Amortização, quer nas delegacias fiscaes.
Paragrapho unico. Quando fôr julgado necessario, o
pagamento poderá ser prorogado: na Caixa de Amortização,
pela. directoria, até cinco dias e, pela Junta, até quinze dias;
nas delegacias fiscaes, pelos respectivos delegados, até cinco
dias.
Art. 135. Para auxiliar o serviço de pagamento de juros,
a Junta poderá designar até tres escripturarios, aos quaes será,
pelo Ministro da Fazenda, arbitrada uma gratificação extraordinaria para compensar possíveis prejuízos.
Art. 136. Far-He-á o pagamento por meio de cheques em
livros-talões com o numero de ordem, os quaes mencionarão o
emprestimo, a taxa do juro, o exercício e o semestre a que
corresponde o pagamento, o nome do possuidor, as clausulas da.
inscripção, observações, a quantia a pagar escripta em algarismos e por extenso e a folha do livro de inscripção.
Paragrapho unico. Obedecerão os cheques á ordem alphabetica, não poderão ter emendas nem rasuras e serão rubricados pelos empregados que os prepararem.
Art. 137. Esses cheques serão preparados ú. vista da
demonstração alludida no art. 131 e, isso feito, a respectiva
secção deverá organizar, para ser apresentada á Junta,
uma demonstração da quantidade de a.policcs inscriptas
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na repartição, segundo seus valores e emprestimos, fazendo
o confronto com a do semestre anterior e justificando o
accrescimo ou diminuição que tiver havido no sa]do, no
calculo de juro a pagar c na quantidade de cheques preparados.
Art. 138. Ultimado o calculo de juros a pagar, indicado
nos artigos antecedentes, o director offi.ciará ao Thesouro Nacional afim de que este providencie para a entrega da respectiva
quantia ao thesoureiro da divida publica, o qual a receber{\
mediante portaria assignada pelos membros da Junta.
Paragrapho unico. A communicação da entrega do dinheiro feita pela Contabilidade do Th3s~uro servirá de documento de receita e será escripturadJ. n~ livro "caixa" d:\
divida publica.
Art. 139. Acompanhados de um quadro demonstrativo
da sua quantidade, numeração e importancia, serão os cheqne~
entregues á auditoria, que passará o devido recibo.
Paragrapho unico. Emquanto durar o pagamento d3
juros, os cheques ficarão sob a guarda dos auditores que para
esse serviço forem escalados.
Art. 140. Ao serem entregues os cheques á auditoria,
na fónna do artigo precedente, a 1• secção entregará tambem
ao respectivo thesoureiro a demonstração de que trata o
art. 131.
Paragrapho unico. Terminado o pagamento dos juros a
que se referem, deverão ser esses documentos devolvidos á
secção.
Art. 141. Ao effectuar o pagamento, o auditor, ou o
empregado que o auxiliar, reconhecerá a identidade da pessoa
que tiver de receber os juros, verificará a authenticidade dos
títulos, se se tomar isso necessario, e, datando o cheque e o
talão, assignal-os-á com o interessado, a quem entregarft o
primeiro.
Paragrapho ,unico. S3 nessa occasião fór exhibido documento, dar-se lhe-á o numero do cheque, mencionando-~
P.ma existencia no verso do talão.
Art. 142. Quando se tratar de assentamento em que estiverem ainda reunidos dois ou mais possuidores e quizcrem
os mesmos receber separadamente a quantia a que cada um
tenha direito, o auditor inutilizará o respectivo cheque, extrahindo de livro avulso, cujas folhas terão a rubrica do chefe
da Ia Recção, os . que se fizerem precisos, notando, porém,
naquelle o numero e a importn.ncia destes c nestes o numero
daquellc.
Art. 143. Os cheques sómente set·ão pagos pelo thesourciro ou seus fieis, se se acharem devidamente nssignados pelos
intercs.c:;ados e auditores, se não tiverem rasura ou crnrnda e
combinarem com o documento de que trata o art. 140.
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Art. l14. São competentes para receber juroa:
a) o possuidor inscripto, ainda que as apolices estejam
caucionadas li Fazenda Nacional, Estadoal ou Municipal;
b) o particular, credor pignora.ticio, nos termos do art. 277
do Codigo Commercial e da legislação civil vigente, salvo se
differentcmente fôr determinado no contracto;
c) o herdeiro ou legatario, se estiver autorizado por alvará judicial;
d) o procurador, apresentando poderes expressos para
esse fim;
e) o cessionario, á vista do traslado da respectiva escri·
ptura;
f) o tutor, curador, administrador e inventariante, ex·
hibindo certidão que prove o exercicio actual das respectivas
funcções;
g) o pae, ou mãe quando investida do patrio poder, se
o possuidor fôr filho família não emancipado;
h) o marido, se as apolices inscriptas em nome da mulher
não tiverem clausula de paraphernaes ou não houver a observação de estar ella desquitada;
i) os agentes consulares, quando hajam arrecadado os
espolios de seus compatriotas, na fórma das convenções; se,
porém, a arrecadação f ôr feita judicialmente, deverá ser exhibido o devido alvará.
Art. 145. Pago cada cheque, será o mesmo carimbado
com a nota de pagamento e em seguida o seu numero e respectiva quantia serão lançados no respectivo livro auxiliar do
"caixa", o qual será dividido em tantos volumes quantos convenha ao serviço.
·
Art. 146. Terminado o pagamento, a auditoria restituirâ
os talões de cheques á 1a secção, que fará a averbação dos
que tiverem sido pagos á vista dos respectivos talões.
§ 1°. Em seguida, serão novamente remettidos á auditoria, se forem relativos ao primeiro semestre, para o pagamento
dos jutos não reclamados, como determina o art. 151.
§ 2°. Findo o pagamento do segundo semestre, voltarão á 1" secção os cheques relativos a esse semestre para
a devida averbação de pagamento, conjunctamente com os
do primeiro semestre, para se proceder á liquidação do exercício,
como determina o mesmo artigo.
Art. 147. Ao concluir-se o pagamento diario, procederse-à. á conferencia do saldo existente em cofre com o demonstrado no livro auxiliar do "caixa" e s~ providenciar á a respeito
de qualquer differença verificada.
Art. 148. Terminada a época designada para o pagamento
dos juros correntes, a Sub-Contadoria Seccional farfl. a escripturação dos respectivos saldos e organizará um balancete, á
vista do qual a Junta dará balanço ao cofre da thesouraria.
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Art. 149. Nas delegacias fiscaes se executarão, no que
forem applicaveis, as disposições contidas nos artigos antecedentes, podendo o pagamento de juros ser feito pelo processo
indic~do nos arts. 39 e 92 do regulamento de 14 de fevereiro
de 1885.
Patagrapho unico. A differença entre o total da relação
e a importancia dos juros correntes e pagos durante o tnez será
transferida pela Sub-Contadoria Seccional para "Depositas
de diversas origens-juros de apoli~es", a cuja conta correrâ a
despesa com os juros reclamados.
II -

Dos juros das apolices nominativas não reclamados

Art. ·150. O pagamento dos juros em deposito será pffectuado por meio de cheques preparados com observancia do
disposto no art. 154.
Art. 151. Logo que estejam promptos os chequeA e que a
Junta tenha dado balanço aos cofres da thesouraria, principiará o pagamento, que continuará a ser effectuado á~ terças,
quintas e sabbados, até começar-se o pagamento dos juros
correntes.
Art. 152. A importancia disponível dos juros n:1o reclamados será, nos termos do decreto n. 4.382, de 8 de abril de
1902, applicada na compra de apolices pata o fundo de mnortização dos emprestimos internos-papel, preccdenrlo L1c1ilwração da Junta.
Paragrapho unico. As apolices assim compradas serão
recolhidas aos cofres da thesouraria da divida publica e o seu
rendimento setá applicado na acquisição de outras apolices.
Art. 153. Quando acontecer que à importancia restante
no cofre não chegue para o pagamento dos juros que forem
sendo reclamados, o Thesouro Nacional supprirá o que faltar,
sendo depois indemnizado pela Caixa.
Art. 154. Terminado o mez de ja.neiro de cada anno, &
1a secção processará o pagamento dos juros effectuados por
conta do exetcicio anterior; inutilizará, cotn carimbo, os
cheques e os respectivos canhotos; cujas importancias não
tenham sido reclamadas, e extrahirá novos cheques para pagamento dessas itnportancias, addicionadas ás que, porventura, se achem depositadas em nome dos mesmos possuidores.
Art. 155. Os talões de cheques pagos e inutilizados serão
remettidos ao archivo, devidamente arrolados.
Art. 156. Do assentamento destes juros não se passará
certidão; quem se julgar com direito a receber juros, não reclamados nas épocas proprias, deverá solicitar o pagamento
na secção competente ou requerel-o ao director. Poderá, no
emtanto, ser passada certidão dos pagamentos effectuados,
se o peticionaria tiver a qualidade legal para requerel-a.
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I I 1 - Do3 juro3 de apoltce& ao portador
Art. 157. Far-se-á o pagamento de juros de apolices ao
portador nos mezes de janeiro e julho, na Caixa de Amortização e nas delegacias fiscaes, obedecida a ordem de entrega
dos respectivos coupons.
Art. 158. Desde quinze dias antes de se vencerem os juros,
~erão apresentados á repartição competente os coupons, por
ordem numerica e acompanhados de uwa declaraçi.io assignada
pelo portador dos títulos, que receberá em troca. um bilhete
ou conhecimento em que se determine a quantidade de coupons
recebidos e a importancia que representam.
Art. 159. Se os coupons não offerecer('m duvida, proceder-se-á ao respectivo pagamento, depois: de se lhes dar baixa
nos livros proprios da Caixa de Amortização.
Art. 160. Durante o pagamento dos juros em depo~ito
~ntisfar-se-á a importancia dos juros· ·relativos a semestres
atrazados, preenchidas as formalidades dos artigos anteriores.
CAPITULO V
DA SUBSTITUIÇÃO DOS TITULOS OU CHEQUES

EXTRAVIADOS

DESTRUIDOS OU DILACERADOS

I - Dos titulos das apolices nominativas
Art. 161. Extraviado ou destruido o titulo de apolice8
inscriptas no registo da Caixa de Amortização ou de qualquer
delegacia fiscal, o possuidor, por si, ou por procurador com
poderes expressos para esse fim, depois de haver annunciado
durante quinze dias seguidos, em uma qns gazetas de maior
circulação, a perda ou destruição do titulo, mencionando o
anno do emprestimo, ou o padrão do titulo, a taxa do juro
que vence a apolice, o· valor e a respectiva numeração, requererá ao chefe da repartição em que se achar o registo a
entrega de novo titulo.
§ 1°. Esses annuncios devem ser datados e assignados e
mencionar o nome do possuidor das apolices.
§ 2°. O chefe da repartição mandará repetir o annuncio
por cinco dias consecutivos e, não apparecendo reclamação,
remetterá ao Thesouro o requerjmento e jornnes, afim de que
seja deferido o pedido.
§ 3°. Da parte interessada será cobrado o respectivo imposto sobre o valor nominal da apolicc, entregando-se-lhe,
('ntii.o, novo titulo, cujo talão será enviadt.> Íl. Caixa para ser
cdlbclo no li\TO C"ompctcntc.
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Art. 162. Se o titulo estiver dilacerado, o possuidor o
apresentará onde estiver inscripto, requerendo a substituição,
que se fará, pago o imposto devido, como no artigo antecedente.

11- Dos cheques de apolices nominativas
ArL. 163. Se o possuidor da apolice ou o seu representante
perder o cheque mencionado nos arts. 136 e 150, dará di~so
conhecimento á repartição pagadora, que lançará uma nota
á margem do documento de que trata o art. 131, caso a impor~
tancia não tenha ::,ido paga.
§ 1°. Um mez depois, não tendo se apresentado outra
reclamação, extrahir-se-á novo cheque em favor do interessado.
§ 2°. Se se der, porém, contestação, será ella resolvida
perante o juiz competente.

111- Dos titulos ao portador e respectivos "coupons"
Art. 164. O processo de substituição dos titulos ao portador e respectivos coupons correrá pelo Thesouro N acionai,
observadas as formalidades exigidas nos arts. 168 a 174, da
5a parte, do decreto n. 3.084, de 5 de novembro de 1898.
· Paragrapho unico. Quando se tratar de substituição do
conhecimento, a que se refere o art. 158, por motivo de extravio ou inutilização do mesmo, proceder-se-á de accorrlo
com o art,. 163, fazendo-se nota na declaração referida naqurllc
artigo.
CAPITULO VI
DA OPPOSIÇÃO

Art. 165. A opposição, quer ao pagamento dos juros, quer
á transferencia das apolices nominativas, só poderá ser feita
pelo possuidor ou por quem legalmente o represente, observado, porém, o seguinte:
§ 1°. O possuidor não terá essa faculdade, quanto á transferencia, em ~elação:
1°, ás apolices que se acharem garantindo a responsabilidade de pessoas que tiverem a seu cargo dinheiro ou quacsquer valores pertencentes á Fazenda Nacional, Estadoal ou
Municipal, ou qu·e forem dadas em caução ou penhor a particuhtres;
2°, as que representem bens dolosamente convertidos
para fr;1udar a Fazenda l)ublica e illudir quaesqucr execuçõpr.;;
3°, as que o pos~nidor houver eaucionado ou dado a
ponhor, tendo depoi:-; f:tltn<lo ás condições paetuadn~.

ACTOS DO PODEn EXECUTIVO

§ 2°. A opposição ao pagamento dos juros poderá ser
feita pelo particular credor pignoratício nos termos do artigo 277 'lo Cütligo CornmerCial c da legislação vigente, salvo
se no contracto outra coisa tiver sido determinada.
Art. 166. A opposição ao pagamento dos juros e do capital das apoliccs só poderá ser admittida se o opponcnte
pl'Ovar que é delles proprietario.
Art. 167. Terá logar a opposição:
1o, por simples petição ao chefe da repartição onde se
achar o assentamento, partindo ella de-~ssuidor dos titulos
ou do credor pignoraticio;
2°, por aviso ou officio da autoridade competente, quando
se tratar de cauções ou garantias ft li'azenda N ncional, Esta doai ou Municipal;
3°, }1(11' ado llo Po(ler Judieiario.

CAPITULO VIl
DOS DECRETOS JUDICIAES

Art. 168. As ordens judiciaes serão executadas:
1o, quando, revestidas das fonnalidadcs extrínsecas, forem
expedidas em virtude de sentença passada em julgado, prof cri da em processo contencioso;
2°, quando, expedida no curso de processo não contencioso ou em consequcncia deste, por autoridades competcnLes,
cstanJo revestiJas das formalidades extrinsecas e devidamente
wotivadas.
_Art. 169. Os decretos judiciaes, além do que dispõe o
art. 107, principio, dcvcl'!lo mencionar:
§ 1°. Nos casos do art. 114, § 2°, se o interessado tem direito a juros vencidos e não pagos, a importancia a que montam
ou elementos para o respectivo calculo.
§ 2°. Nos casos de transfercncia por herança ou legado,
o tcôr da verba tcstamentarin. c a data de fullccimcnto do
de C1l'Í'US.
§ ~~o. ·No caso de tn~nsfercncia por vcnd~ ou c!tllçi'to de
!lpolices J.!:l'avadas com a clausula de usofructo ou de fideicommiRso, o accordo entre o usufructuario on íi.dueiario e
o interessado na propriedade ou dominio, salvo quando provada a faculdade do direito de dispôr desses titulos.
§ 4°. Nos casos de subrogação de apolices gravadas com
clausulas, o valor por que foram estimados o::; bcn~ nos quacs
são subrogados e se a escriptura já se acha legalmente lavrada,
observado a esse respeito mais o seguinte:
1°, a escriptura poderá. ser lavrada no acto de ser effe-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

155

ctuada a transferencia no registo, porém nunca posterio1· ·
mente a esse acto; no processo n auditoria annotará as il:dicações relativas á escriptura;
2°, se as apolices estiverem gravadas com a clausula de
usofructo ou de fideicommisso, deverá eonstar o assentimento
de todos os interessados e a ihtervençâo dos fiscaes;
3°, a realização da operação será logo communicada ao
juiz que a autorizou.
CAPITULO VIII
DAS PltOCURAÇÕES

Art. 170. Nos actos de transfct'cncia de pmpriedade de
apoliccs ou da tmnsfcrencia do seu usscntamento de uma para
outra repartição, reccbimehto de juros ou substituição dos
respectivos titulas, só poderão ser acceitas as procurações que
contiverem poderes expressos para esses fins.
Art. 171. As p•ocurações de proprio punho; na eollfomlidade do que dispõem o art. 1.289 e seus pantgmphos do Codigo Civil, devem ser cxhibidas em original.
Art. 172. Poderão comprar apolices e avcrbal-af! em nonw
de terceiros independente de procuração :
1°, os maridos para as mulheres, no g;mm da administração dos bens do casal;
2°, os tutores para os seus tutelado~:
3°, os curadores para os f:-iens curatelados;
4°, os paes para os filhos, durante a regcncia do-; b0n.~
destes;
5°, a Caixa Economica, p!.ra os seus depositantes;
Ü os corretores de fundos publieos.
Art. 173. As procurações de proprio punho, passadas por
brasileiros no estrangeiro, na confot·midade da'l no;;;:ms lei~,
deverão conter o reconhecimento da Iettm e fit·mn. d11 ottl organte pelo consul bra~ilciro do paiz onde fôr passada e :1 d0f-1te
pelo Ministerio do Exterior.
Art. 174. As procurações paRsadas l>or cRtrnngcit o~ P em
língua estrangeira, fóra do Brasil, sómentc vale!'ão qu:mdo,
além de authenticadas no consulado bmsileil'o respedivo,
vierem acompanhadas d:t respectiva tmdncção em vernaculo,
fieando archivados na. repartição o original c a traduec:ilo.
Art. 175. Será admittida a procuraçfío por telegramnm,
desde que estejam nelle inseridos todos os termos contidos no
original, inC'lusive o reconheciment.o da firma por notario publico, ou pelo conaul brasileiro, se f ôr no c:-1t.rangeiro, c o telegramma devidamente authenticado pela repartição compc...
tente.
0
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CAPITULO IX
. DA AMORTIZAÇÃO

Art. 176. Realizar-se-á o resgate das apolices da divida
publica, nas épocas determinadas em lei, por compra, quando
os titulos se acharem abaixo do par, e por sorteio, quando
estiverem ao par ou acima delle.
·
Art. 177. Far-se-á o sorteio perante a Junta, tres meze~
antes de ser devido o resgate.
§ 1°. Os numeros sorteados serão publicados no Diario
Official por seis dias successivos e communicados ao Thesouro Nacional e ás delegacias fiscaes.
§ 2°. A$ delegacias fiscaes farão, por sua vez, os precisos
annuncios no jornal de maior circulação.
Art. 178. Os juros das apolices sorteadas, nos termos do
artigo anterior, cessarão desde o dia marcado para o resgate.
Paragrapho unico. No acto do pagamento de apolices ao
portador, sorteadas ou compradas, descontar-se-á a importancia equivalente a qualquer coupon de juro ainda não vencido que tenha sido sorteado.
Art. 179. Os titulos resgatados serão inutilizados e ineinerados na Caixa de Amortização.

TITULO

m

Do serviço do papel-moeda

I - Das notas
Art. 180. As notas serão encommendadas pelo Ministerio
da Fazenda á Casa da Moeda ou no estrangeiro e entregues ao
thesoureiro do papel-moeda pelo thesoureiro daquella ou seu
fiel, ou pelo respectivo fornecedor ou quem o represente.
Art. 181. Os caixotes ou outros volumes em que venham
acondicionadas as notas serão immediatamente abertos em
presença do chefe da 28 secção, do respectivo thesoureiro e
do remettente ou seu representante. Feita a devida verificação, organizar-se-â uma relação com o numero dos volumes,
n. quantidade e o valor das notas.
Paragrapho unico. Dita relação, feita em duplicata, será
assignada por todos os presentes e servirá uma para a escripturação do "caixa" do papel-moeda, na Sub-Contadmia
Heceional, e a outra será enviada ao Thesouro Nacional para
instruir o proe<'~~o do pngnmento aos fornecedore~.
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11- Da assignatura
Art. 182. Deverá existir sempre nas casas fortes da repnrtição quantidade de notas preparadas e assignadas suffi·
ciente para acudir á exigencia do troco ou da substituição.
Art. 183. A asaignatura de notas será feita pelos empregados da Caixa, depois da hora do expediente, recebendo
estes uma gratificação, fixada em lei, por milheiro das que
assignarem.
Art. 184. E' permittida a assignatura de notas dos valores
de Ui, 2$, 5$, 10$ e 20$ pelos funccionarios da Caixa, em
suas residencias, até o maximo de 10:000$, sob sua responsabilidade, observado o maximo do prazo do art. 186.
Art. 185. A assignatura deverá occupar a maior parte
do espaço para ella designado, devendo ser feita a tinta preta
indelevel e transversalmente, do canto inferior esquerdo para
o canto superior direito.
Art. 186. Os sigmitarios indemnizarão á Fazenda o valor
das notas que extraviarem e o custo das que inutilizarem,
não podendo ter as notas em seu poder por mais de 48 horas.
Art.. 187. A restituição das notas assignadas em domicilio far-se-á dentro da primeira hora do expediente do dia
immediato e a entrega para esse fim será um quarto ant€s
das 16 horas.
Art. 188. Não se entregarão aos empregados notas para
fl 'l&ignar em suas residencias antes da hora mareada para esse
fim, salvo precedendo ordem da directoria.
Art. 189. Nos casos urgentes, em que o skck de notas
assignadas seja deficiente, poderá o director escolher determinado numero de funccionarios para assignarem notas na
repartição durante as horas do expediente.
Art. 190. Excepto no caso do artigo precedente, não será
r ermittido a funccionario algum assignar notas novas durante as horas do expediente, perdendo a respectiva gratificação o funccionario que transgredir esta disposição.
Art. 191. A directoria expedirá instrucções quanto ao
desconto total ou parcial da gratificação aos empregados
que commetterem faltas no serviço de assignatura de notas,
seja entregando-as com demora ou deixando de assignar
algumas ou assignando as destinadas a outro funccionario e
outras faltas de egual natureza.
Art. 192. Todos os empregados da Caixa podem ser incumbidos da assignatura de notas, devendo, porém, quanto
ás que lhes forem apresentadas para exame, como falsas, falsificadas ou em substituição, darem-se por suspeitos os chefes
de secção, o thesoureiro do papel-moeda e seus fieis e os
conferentes, uma vez que figure nas notas imitação da assignatura de qualquer delles.
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Paragrapho uni co. A os scrvcni es, electricista e encarregado
do elevador não é permi tt.ido esse serviço; aos continuos só o
será por autorização da Junta.
Art. 193. A Junta, quando entender conveniente, fará
adaptar a assignatura de notas por meio de chancella, depois
de sua approvação.

I I I - Da emissão
Art. 194. Sem autorização legislativa não se emittirá
papel-moeda, salvo se f ôr em troco de notas dilaceradas ou
em substituição das que estiverem sendo recolhidas. O funccionario que der sabida ou consentir que saia da Caixa de
Amortização qualquer importancia em papel-moeda sem
aquella autorização, para outros fins que não os supra-mencionados, incorrerá nas penas do art. 241 do Codigo l">enal.
Art. 195. Sempre que se emi\tirem notas novas, envíarse-ão ás delegacias fiscaes, ás alfandegas situadas fóra daB
capitaes e outras repartições que a directoria d,esignar:
a) um exemplar, se a estampa ainda não f ôr conhecida;
b) uma relaç~o das firmas autographas dos signatarios;
c) uma relação impressa dos numeras das notas, com a
indicação de quem as assignou.

IV- Do troco e 8ubst'ituição
Art. 196. Na Capital Federal a Cai~a de Amorti~a'ção
encarregar . . se-á de trocar as notas dilaceradas c de f3Uhstituir
as de estampas que a Junta mandar recolher.
Paragrapho unico. Não será pennittido o troco de notas
novas de grande valor por outras de pequena importancia sem
autorização da directoria.
Art. 197. Nos Estados incumbir..se-ão desse trabalho as
delegacias fiscaes, sem augmento, porém, de despesa.
Paragrapho unico. O troco ou a substituição serâ alli
realizado com o producto da renda ordinaria e, se não bastar,
com 01 supprimentos feitos pelo Thesouro Nacional.
Art. 198. As estações arrecadadoras não poderão recusar o
recebimento de notas dilaceradas, ou das que, estando em
substituição, lhes forem apresentadas até o dia em que terminar
o prazo para o seu recolhimento sem desconto, contanto que
taes notas sejam verdadeiras, achem-se completas, não se
componham. de pedaços alheios e não tenha carimbo ou marca
que lhes difficulte o exame ou as inutilize.
Art. 199. As repartições não poderão lançar em circulação
notas que estiverem dilaceradas ou em substituição.
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§ 2°. A opposição ao pagamento dos juros poderá ser
feita pelo particular credor pignoratício nos termos do artigo 277 'lo Cütligo CornmerCial c da legislação vigente, salvo
se no contracto outra coisa tiver sido determinada.
Art. 166. A opposição ao pagamento dos juros e do capital das apoliccs só poderá ser admittida se o opponcnte
pl'Ovar que é delles proprietario.
Art. 167. Terá logar a opposição:
1o, por simples petição ao chefe da repartição onde se
achar o assentamento, partindo ella de-~ssuidor dos titulos
ou do credor pignoraticio;
2°, por aviso ou officio da autoridade competente, quando
se tratar de cauções ou garantias ft li'azenda N ncional, Esta doai ou Municipal;
3°, }1(11' ado llo Po(ler Judieiario.

CAPITULO VIl
DOS DECRETOS JUDICIAES

Art. 168. As ordens judiciaes serão executadas:
1o, quando, revestidas das fonnalidadcs extrínsecas, forem
expedidas em virtude de sentença passada em julgado, prof cri da em processo contencioso;
2°, quando, expedida no curso de processo não contencioso ou em consequcncia deste, por autoridades competcnLes,
cstanJo revestiJas das formalidades extrinsecas e devidamente
wotivadas.
_Art. 169. Os decretos judiciaes, além do que dispõe o
art. 107, principio, dcvcl'!lo mencionar:
§ 1°. Nos casos do art. 114, § 2°, se o interessado tem direito a juros vencidos e não pagos, a importancia a que montam
ou elementos para o respectivo calculo.
§ 2°. Nos casos de transfercncia por herança ou legado,
o tcôr da verba tcstamentarin. c a data de fullccimcnto do
de C1l'Í'US.
§ ~~o. ·No caso de tn~nsfercncia por vcnd~ ou c!tllçi'to de
!lpolices J.!:l'avadas com a clausula de usofructo ou de fideicommiRso, o accordo entre o usufructuario on íi.dueiario e
o interessado na propriedade ou dominio, salvo quando provada a faculdade do direito de dispôr desses titulos.
§ 4°. Nos casos de subrogação de apolices gravadas com
clausulas, o valor por que foram estimados o::; bcn~ nos quacs
são subrogados e se a escriptura já se acha legalmente lavrada,
observado a esse respeito mais o seguinte:
1°, a escriptura poderá. ser lavrada no acto de ser effe-
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ctuada a transferencia no registo, porém nunca posterio1· ·
mente a esse acto; no processo n auditoria annotará as il:dicações relativas á escriptura;
2°, se as apolices estiverem gravadas com a clausula de
usofructo ou de fideicommisso, deverá eonstar o assentimento
de todos os interessados e a ihtervençâo dos fiscaes;
3°, a realização da operação será logo communicada ao
juiz que a autorizou.
CAPITULO VIII
DAS PltOCURAÇÕES

Art. 170. Nos actos de transfct'cncia de pmpriedade de
apoliccs ou da tmnsfcrencia do seu usscntamento de uma para
outra repartição, reccbimehto de juros ou substituição dos
respectivos titulas, só poderão ser acceitas as procurações que
contiverem poderes expressos para esses fins.
Art. 171. As p•ocurações de proprio punho; na eollfomlidade do que dispõem o art. 1.289 e seus pantgmphos do Codigo Civil, devem ser cxhibidas em original.
Art. 172. Poderão comprar apolices e avcrbal-af! em nonw
de terceiros independente de procuração :
1°, os maridos para as mulheres, no g;mm da administração dos bens do casal;
2°, os tutores para os seus tutelado~:
3°, os curadores para os f:-iens curatelados;
4°, os paes para os filhos, durante a regcncia do-; b0n.~
destes;
5°, a Caixa Economica, p!.ra os seus depositantes;
Ü os corretores de fundos publieos.
Art. 173. As procurações de proprio punho, passadas por
brasileiros no estrangeiro, na confot·midade da'l no;;;:ms lei~,
deverão conter o reconhecimento da Iettm e fit·mn. d11 ottl organte pelo consul bra~ilciro do paiz onde fôr passada e :1 d0f-1te
pelo Ministerio do Exterior.
Art. 174. As procurações paRsadas l>or cRtrnngcit o~ P em
língua estrangeira, fóra do Brasil, sómentc vale!'ão qu:mdo,
além de authenticadas no consulado bmsileil'o respedivo,
vierem acompanhadas d:t respectiva tmdncção em vernaculo,
fieando archivados na. repartição o original c a traduec:ilo.
Art. 175. Será admittida a procuraçfío por telegramnm,
desde que estejam nelle inseridos todos os termos contidos no
original, inC'lusive o reconheciment.o da firma por notario publico, ou pelo conaul brasileiro, se f ôr no c:-1t.rangeiro, c o telegramma devidamente authenticado pela repartição compc...
tente.
0
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CAPITULO IX
. DA AMORTIZAÇÃO

Art. 176. Realizar-se-á o resgate das apolices da divida
publica, nas épocas determinadas em lei, por compra, quando
os titulos se acharem abaixo do par, e por sorteio, quando
estiverem ao par ou acima delle.
·
Art. 177. Far-se-á o sorteio perante a Junta, tres meze~
antes de ser devido o resgate.
§ 1°. Os numeros sorteados serão publicados no Diario
Official por seis dias successivos e communicados ao Thesouro Nacional e ás delegacias fiscaes.
§ 2°. A$ delegacias fiscaes farão, por sua vez, os precisos
annuncios no jornal de maior circulação.
Art. 178. Os juros das apolices sorteadas, nos termos do
artigo anterior, cessarão desde o dia marcado para o resgate.
Paragrapho unico. No acto do pagamento de apolices ao
portador, sorteadas ou compradas, descontar-se-á a importancia equivalente a qualquer coupon de juro ainda não vencido que tenha sido sorteado.
Art. 179. Os titulos resgatados serão inutilizados e ineinerados na Caixa de Amortização.

TITULO

m

Do serviço do papel-moeda

I - Das notas
Art. 180. As notas serão encommendadas pelo Ministerio
da Fazenda á Casa da Moeda ou no estrangeiro e entregues ao
thesoureiro do papel-moeda pelo thesoureiro daquella ou seu
fiel, ou pelo respectivo fornecedor ou quem o represente.
Art. 181. Os caixotes ou outros volumes em que venham
acondicionadas as notas serão immediatamente abertos em
presença do chefe da 28 secção, do respectivo thesoureiro e
do remettente ou seu representante. Feita a devida verificação, organizar-se-â uma relação com o numero dos volumes,
n. quantidade e o valor das notas.
Paragrapho unico. Dita relação, feita em duplicata, será
assignada por todos os presentes e servirá uma para a escripturação do "caixa" do papel-moeda, na Sub-Contadmia
Heceional, e a outra será enviada ao Thesouro Nacional para
instruir o proe<'~~o do pngnmento aos fornecedore~.
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11- Da assignatura
Art. 182. Deverá existir sempre nas casas fortes da repnrtição quantidade de notas preparadas e assignadas suffi·
ciente para acudir á exigencia do troco ou da substituição.
Art. 183. A asaignatura de notas será feita pelos empregados da Caixa, depois da hora do expediente, recebendo
estes uma gratificação, fixada em lei, por milheiro das que
assignarem.
Art. 184. E' permittida a assignatura de notas dos valores
de Ui, 2$, 5$, 10$ e 20$ pelos funccionarios da Caixa, em
suas residencias, até o maximo de 10:000$, sob sua responsabilidade, observado o maximo do prazo do art. 186.
Art. 185. A assignatura deverá occupar a maior parte
do espaço para ella designado, devendo ser feita a tinta preta
indelevel e transversalmente, do canto inferior esquerdo para
o canto superior direito.
Art. 186. Os sigmitarios indemnizarão á Fazenda o valor
das notas que extraviarem e o custo das que inutilizarem,
não podendo ter as notas em seu poder por mais de 48 horas.
Art.. 187. A restituição das notas assignadas em domicilio far-se-á dentro da primeira hora do expediente do dia
immediato e a entrega para esse fim será um quarto ant€s
das 16 horas.
Art. 188. Não se entregarão aos empregados notas para
fl 'l&ignar em suas residencias antes da hora mareada para esse
fim, salvo precedendo ordem da directoria.
Art. 189. Nos casos urgentes, em que o skck de notas
assignadas seja deficiente, poderá o director escolher determinado numero de funccionarios para assignarem notas na
repartição durante as horas do expediente.
Art. 190. Excepto no caso do artigo precedente, não será
r ermittido a funccionario algum assignar notas novas durante as horas do expediente, perdendo a respectiva gratificação o funccionario que transgredir esta disposição.
Art. 191. A directoria expedirá instrucções quanto ao
desconto total ou parcial da gratificação aos empregados
que commetterem faltas no serviço de assignatura de notas,
seja entregando-as com demora ou deixando de assignar
algumas ou assignando as destinadas a outro funccionario e
outras faltas de egual natureza.
Art. 192. Todos os empregados da Caixa podem ser incumbidos da assignatura de notas, devendo, porém, quanto
ás que lhes forem apresentadas para exame, como falsas, falsificadas ou em substituição, darem-se por suspeitos os chefes
de secção, o thesoureiro do papel-moeda e seus fieis e os
conferentes, uma vez que figure nas notas imitação da assignatura de qualquer delles.
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Paragrapho uni co. A os scrvcni es, electricista e encarregado
do elevador não é permi tt.ido esse serviço; aos continuos só o
será por autorização da Junta.
Art. 193. A Junta, quando entender conveniente, fará
adaptar a assignatura de notas por meio de chancella, depois
de sua approvação.

I I I - Da emissão
Art. 194. Sem autorização legislativa não se emittirá
papel-moeda, salvo se f ôr em troco de notas dilaceradas ou
em substituição das que estiverem sendo recolhidas. O funccionario que der sabida ou consentir que saia da Caixa de
Amortização qualquer importancia em papel-moeda sem
aquella autorização, para outros fins que não os supra-mencionados, incorrerá nas penas do art. 241 do Codigo l">enal.
Art. 195. Sempre que se emi\tirem notas novas, envíarse-ão ás delegacias fiscaes, ás alfandegas situadas fóra daB
capitaes e outras repartições que a directoria d,esignar:
a) um exemplar, se a estampa ainda não f ôr conhecida;
b) uma relaç~o das firmas autographas dos signatarios;
c) uma relação impressa dos numeras das notas, com a
indicação de quem as assignou.

IV- Do troco e 8ubst'ituição
Art. 196. Na Capital Federal a Cai~a de Amorti~a'ção
encarregar . . se-á de trocar as notas dilaceradas c de f3Uhstituir
as de estampas que a Junta mandar recolher.
Paragrapho unico. Não será pennittido o troco de notas
novas de grande valor por outras de pequena importancia sem
autorização da directoria.
Art. 197. Nos Estados incumbir..se-ão desse trabalho as
delegacias fiscaes, sem augmento, porém, de despesa.
Paragrapho unico. O troco ou a substituição serâ alli
realizado com o producto da renda ordinaria e, se não bastar,
com 01 supprimentos feitos pelo Thesouro Nacional.
Art. 198. As estações arrecadadoras não poderão recusar o
recebimento de notas dilaceradas, ou das que, estando em
substituição, lhes forem apresentadas até o dia em que terminar
o prazo para o seu recolhimento sem desconto, contanto que
taes notas sejam verdadeiras, achem-se completas, não se
componham. de pedaços alheios e não tenha carimbo ou marca
que lhes difficulte o exame ou as inutilize.
Art. 199. As repartições não poderão lançar em circulação
notas que estiverem dilaceradas ou em substituição.
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Art. 200. As notas dilaceradas ou em substituição, recebidas ou existentes nas repartições, de que tratam os artigos
antecedentes, serão apresentadas, em maços separados, á Caixa
de Amortização ou ás delegacias fiscaes, para que se proccd:1
ao troco e substituição.
Art. 201. A nota dilacerada, em um ou diversos fragmentos, tendo mais de metade de um só c mesmo lado, será
trocada, na Caixa de Amortização ou nas <lelegacias fiscaes,
por outra de egual valor, se fôr reconhecida verdadeira.
§ 1°. A que tiver a metade ou menos da metade c a que,
tendo mais de metade, fôr composta dos dois lados extremos,
só poderá ser trocada, ainda que verdadeira, se o portador
justificar, á satisfação da Junta, que por força maior foi consumida ou extraviada a porção que lhe falta.
§ 2°. No caso do paragrapho anterior, quando a nota
tiver apenas metade ou pequena differença a mais, poderá a
Junta permittir o troco á razão de metade do valor.
§ 3°. A nota ainda nova que apresentar indícios de ter
sido estragada propositalmente, só poderá ser trocada depois
de ouvida a Junta, que deliberará a respeito.
Art. 202. Os fragmentos de notas, que se não puderem
trocar, serão restituídos ao portador, depois de marcados com
o signal "sem valor" e os que forem deixados nos guichets
serão entregues ao thesoureiro para a devida incineração com
o troco do mez.
Art. 203. As notas falsas ou falsificadas apresentadas ao
troco serão de egual modo inutilizadas com a marca indicativa
e, depois de cortadas em diagonal, metade entregue á8 partes,
quando se entender que não devam ser enviadas á autorida.de
policial.
§ 1°. Se fôr caso de intervenção da policia, lavrar-se-á
termo assignado pelo chefe da 2• secção, pelo fiel encarregado
do troco, pelo portador da not::t e pelas testemunhas.
§ 2°. No caso de recusa do portador ou das testemunhas
em assignar o dito termo, far-se-á constar do mesmo essa circumstancia.
Art. 204. A' medida que o fiel fôr fazendo o troco) inutilizará, immediatamente, as notas com instrumento cortante
e signal determinado, ou as picotará com a marca "inutilizada",
trabalho em que poderá ser auxiliado por carim bador designado pelo chefe de secção, sob sua immediata fiscalização e
responsabilidade.
Art. 205. Encerrado o troco á hora regulamentar, os
fieis entregarão aos conferentes designados pelo chefe de secção
as notas trocadas, amarradas devidamente e acompanhadas dos
respectivos mappas ou boletins. Depois de contai-as e achai-as
certas, os conferentes, emmaçando-as novamente, rotularão
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o volume que as contiver, com a designação de seus nomes e
outras referencias necessarias, ficando, assim, quitados os fieis
em relação a taes notas.
Art. 206. Feita a entrega aos conferentes, os fieis pre·
· starão contas ao thesoureiro, a quem entregarão o saldo de notas
novas, saldo que será recolhido á respectiva casa forte.
Art. 207. Quando acaso não puderem os conferentes
ultimar os serviços no mesmo dia em que receberem as notas
provenientes do troco, serão ellas, em caixas fechadas, devidamente rotuladas e selladas, guardadas na casa forte para lhes
serem entregues no dia seguinte, afim de proseguirem no
trabalho.
Art. 208. Para a inutilização das notas será empregado
picote ou outro qualquer meio que fôr fixado pela Junta.
Art. 209. As notas resgatadas por moeda de prata, nickel,
bronze ou outro qualquer n1etal serão inutilizadas como as
demais, sendo, porém, emmaçadas com rotulos designativos
da especie do resgate de que se originem.
Art. 210. Nos Estados, os thesoure:ros organizarão as
relações de resgate diario e as entregarão, datadas e assignadas,
ao escrivão do "caixa" p~ra a competente escripturação, devendo a sua importancia figurar no saldo da delegacia fiscal,
emquanto não fôr remettida á Caixa de Amortização.
Art. 211. Resolvida a substituição de qualquer estampa
de nota, marcará a Junta o prazo em que deverá ser effectuada sem desconto, tornando publica a sua deliberação por
meio de editaes inseridos nos jornaes e de circular expedida
ás delegacias fiscaes.
Paragrapho unico. Se dentro desse pru.zo não se puder
concluir a operação, a Junta o prorogará, mnndando fazer os
necessarios avisos.
Art. 212. Por nenhum motivo as c'elegacias fbcaes espaçu.rão o termo fixado de conformidade com o artigo precedente.
Paragrapho unico. Occorrendo que, no mez marcado para
findar o troco sem desconto, o cofre das delegacias não tenha
fundos necessarios para a operação, dar-se-ão aos portadores
das notas recibos nominativos, resgataveis com o producto
do mez seguinte ou com supprimentos obtidos do Thesouro
Nacional.
Art. 213. As notas em substituição, que não forem u.presentadas á Caixa ou ás d~legacias fiscaes dentro do prazo determinado, soffrcrão o desconto de que trata o art. 13 da lei
n. 3.213, de 16 de outubro de 1886, isto é: dois por cento nos
tres primeiros mezes que decorrerem depois do prazo marcado pela Junta para a substituição sem desconto; 4 % nos
outros tres mezes; 6 % nos outros tres mezes seguintes; 8 %
nos outros tres mczes; 10% no primeiro mez que se seguir
e mais 5% mensaes dn.hi em deante.
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Paragrapho unieo. Execptuam-se dessa determinação as
que forem reeebida::3 até á ultima hora pcbs estações de arrecadação, devendo, porém, os respectivos chefes declarar á::;
delegacias fiscaes, em offic.i.o rcgistado no dia em que findat·
o prazo, quantidade, valor, estampa e numero das notas que
estiverem em seu poder.

V-

Das remessas ás delegacias fiscaes

Art. 21-1. Quando o Ministcrio da. Fazcmb resolver
que a Caixa de Auwrtização faça directamcnte ás deleg:wias
fiscacs remessa de papel-moeda, indicará, no respectivo a.vü;o,
as espccics ou valores das notas e as repartições a que se Llestinam.
Art. 215. Serão os valores encaixotados na presença
do thcsourciro c dos conferentes que tiverem examinado c
rotulado os respectivos maços.
§ 1°. Esses empregados incluirão em cada volume uma
relação, por ellcs datada c assignada, das notas ahi contidas,
cintarão e scllarão, quer a ca.ixa. de zinco interior, quer a de
madeira, en1 que escreverão o numero de ordem da remessa
e o nome da repartição destina.taria.
§ 2°. As caixas assim prep:1radas serão entregues aos commandantes de vapores ou ás pcssoa~3 competentemente auto·
rizadas pelo Ministro da Fazenda para conduzil-as.
§ 3°. No acto do recebimento dos volumes, examinarão
os conductorcs se as cintas c os sellos estão intactos e em ordem
e declararão no termo ou conhecimento que assigna.rcm o c8tado em que os encontrarem.
§ 4°. Fn.r-sc-[t em triplicn.ta. o termo ou conhecimento,
rcmettendo-se ao Thcsouro Nacional dois exempln.res.
Art. 216. Chegando os volumes á repartição dcstinataria,
verificar-se-á irmnediatmncnte se existem indicios de violação.
§ 1°. Caso não os haja, dar-se-á quitação ao portador c
proccder-se-ô. á contagem das notas em presença do delegado
fiscal, ou de empregado por cllc designado, lavrando-se termo
c guardando-se os cnvolucros, na hypothese de falta.
§ 2°. Se existirem taes indicios, far-sc-á, com assistencia
do conductor c da commissilo designada pelo delegado fis·.·al,
o exame minucioso do contendo, lavrando-se termo c conservando-se as caixas e os cnvolucros em caso de falta.
Art. 217. Responderá pela falta o portador, se os vohtm~:s
a prcsmltarcm indicios de haverem sido violados, c os empregados que rotularam os maços, se os volumes chegarem
intactos.
Leis de 1927- V o!. li
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V I - Das remessas das delegacias fiscaes
Art. 2t8. A' medida que se fôr realizando o troeo ou a
substiLuiçã.o, as delegacias fiscacs enviarão directamentc á
Caixa as notas dilaceradas e substituídas, devidamente inutilizadas.
§ 1°. Dispostas por estampas c valores, formarão maços
cobertos com papel forte, lacrados, numerados c rotulados,
com a indicação da quantidade de notas que contiverem c a
sua importancia.
§ 2". As notas rcsg:ttadas por moedas serão separadas das
que o forem por conta da renda geral, observado o disvosto
no art. 209.
§ 3°. Quando occorrer duvida sobre a veracidade de qualquer nota recolhida pelas repartições subordinadas ás delegacias fiscaes, será ella carimbada c remcttida, mas o thcsoureiro fará em sua escnpturação e nas relações que remcttcr
á Caixa c ao Thesouro Nacmnal as necessanas observações.
Art. 219. Deverão as remessas ser examinadas e encaixotadas em presença do thesoureiro ou seu fiel c do cserivfto
do "caixa".
§to. No volume, que terá o numero de ordem, os nomes
da Caixa de Amortização e da delegacia fiscal expedidora,
incluir-se-á uma guia, de que conste :
a) a quantidade de maços e som ma nelles contida;
b) a data do officio em que se communica a rPmessa.
§ 2°. A pessoa incumbida de trazer o caixote procederá
confotme se indica no art. 215, § 3°, e passará o recibo com as
devidas declarações.
Art. 220. A' Directoria de Contabilidade do Thesouro
Nacional e á Caixa será, por telegramma, dado o aviso da remessa e ao officio expedido sobre a mesma será annexada uma
relação em que se discrimine o numero de notas, a estampa,
o desconto, quando houver, as importancias parciaes e a total.
§ to. A relação deverá ser datada e assignada pelos empregados que tiverem conferido e preparado a remessa.
§ 2°. Para as notas resgatadas por moedas far-se-ão officios e relações separados.
§ 3°. Nas communicações dirigidas á Directoria de Contabilidade será mencionado o exercício a que pertence a remessa.
Art. 221. Por occasião da chegada dos volumes contendo
dinheiro trocado ou substituído pelas delegacias fiscacs, remettidos á Caixa, nelles fará a 2a secção o preciso exame
em presença do thesourciro e do conductor, exonerando este
se não apresentarem vestígios de violação; lavrar-sc-ão os necessarios termos e serão guardados os cnvolucros quando
occorrer falta.
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§ 1°. Quando do. exame do volume se verificar algum
indicio de ter havido violação, serão designados pelo chefe
de secção dois empregados que, na sua presença e na do conductor e do thcsoureiro, procederão a detido exame externo
e interno no volume e farão a conferencia do seu conteudo,
lavrando-se, em seguida, os devidos termos.
§ 2°. Se desse exame ficar averiguada falta de valor e
que, de facto, existem indicios de violação no volume, cabe a
responsabilidade da falta ao seu conductor.
§ 3°. Se, ao contrario, o volume estiver intacto c, no
emtanto, a falta se ·tiver dado, deverá ser esta imputada ao
thcsoureiro que preparou a remessa.
§ 4°. Se se tratar de volume remettido por intermcdio do
Correio ou por estrada de ferro, cujo recebimento tenha logar
naquclle ou na agencia desta, será ellc, desde logo, recebido
pelo thesoureiro ou pelo fiel que o representar, mediante o
nccessario "Recebi", se nenhum vestigio tiver de violação, o
que deverá ser confirmado pelo exame, ao dar entrada na
secção e antes de ser aberto.
§ 5°. Quando no Correio ou na agencia da estrada de ferro
fôr, ao contrario, verificado que o volume tem indicios de
violação; essa circumstanma será immediatamente comnmnicada ao chefe de secção, que designará dois funccionarios para
o exame externo no proprio local, do que se lavrará o ncccssario termo, que deverá ser assignado pelo thesoureiro da
Caixa, ou seu fiel, pelos empregados designados e pelo funccionario sob cuja guarda estiver o volume no Correio ou na
estrada de ferro, cintando-se o volume e lacrando-se com o
preciso sello, o que se fará constar do referido termo.
§ 6°. Recebido o volume com essa formalidade, será transportado para a Caixa e alli submettido, sem demora, a exame
externo e interno e, em seguida, á conferencia, como indica o
§ 1o, devendo tambem assignar os termos o funccionario do
Correio ou da estrada de ferro, a que allude o § 5°, ou
ser declarada sua recusa ou seu não comparecimento, caso
isso se verifique.
§ 7°. Quando, com os indícios de violação, se apurar falta,
será o facto communicado, com urgencia, á autoridade policial, para os fins devidos, narrando-se-lhe todo o occorrido
c pondo-se á sua disposição os respectivos envoltorios.
Art. 222. Conferidas as remessas recebidas das delegacias
fiscaes pela Caixa, será entregue ao Thcsouro Nacional a importancia liquida correspondente, providenciando a Directoria
de Contabilidade do Thcsouro sobre a remessa das novas notas
ás mesmas delegacias.
Art. 223. As remessas dos saldos das repartições e as notas
para se converterem em outras de pequenos valores continuarão a ser dirigidas, com as formalidades do estylo, á Thesou~
raria Geral do Thesouro N acionai.
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V I I-- Da conferencia
Art. 22·t AB notas novas as::;ignadas, bem como as trocadas e subsiituidas, deverão ser distribuidas ao::; conferentes,
sob a conveniente carga, afim de que sejam examinadas,
postas em ordem, cmmaçadas, rotuladas e selladas.
§ 1°. A conferencia das notas novas poderá ficar a cargo
de um ou dois empregados, mas a das trocadas ou substituidas
ua Caixa deverá caber alternadamente a todos os conferentes.
§ 2°. Quando o chefe de secção entender conveniente,
determinará que a conferencia denotas trocadasousubstituiuas,
quer na Caixa, quer nas delegacias, seja feita por dois conferentes ao mesmo tempo, escolhendo o segundo conferente
dentre os demais funccionarios da secção.
Art. 225. A conferencia das notas novas deverá ficar
ultimada no mesmo dia da entrega aos conferentes e a dos
trocos na Caixa dentro do prazo de 3 dias uteis da mesma
entrega.
Art. 226. Terminada a conferencia das notas de que trata
o artigo antecedente, serão ellas entregues, com as formalidades devidas, ao thesoureiro do papel-moeda, que as recolherá á8 respectivas casas fortes.
Art. 227. As notas trocadas e .substituídas, em seguida á
sua verificação pelos conferentes, deverão ser acondicionadas
em pacoteo, caixas ou saccos convenientemente fechados,
rotulados e sellados e, então, entregues ao thesoureiro do
papel-moeda, sob cuja guarda ficarão, até serem apresentadas
para os effeitos do art. 233.
Art. 228. As delegacias fiscaes devem remetter as notas
trocadas e substituidas já picotadas) com a declaração "sem
valor", "inuti1izada ", ou outra que fôr mandada adoptar
pela Junta.
Art. 229. Do rotulo po8to pelos conferentes nos volumes
relativos ás remessas das delegacias, que houverem conferido,
far-se-á constar o numero da remessa, a data do respectivo
officio da delegacia fiscal, a quantidade e a importancia das
notas e, por fim, sua assignatura e a data.
Art. 230. Quando se tratar de troco da propria Caixa, terá
o rotulo, em vez da designação da delegacia, a do dia do troco,
o nome do fiel que o effectuou o do carimbador quo inutilizou
as notas.
Art. 231. Finda a conferencia, nos termos dos artigos
antecedentes, os conferentes organizarão a tabella demons1rativa dft conferencia e lavrarão os respectivos termos.
Art. 232. Do resultado da. conferencia das notas vindas
das delcg;acins fiHcnes dar-se-á conhecimento ú Directoria de
Contabilidade do Thesouro Nacional, enviando-se-lhe os termos
o mais esclarecimentos precisos p~ra a escripturação.
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VIII- Da queima ou. consumo
Art. 233. Em dia préviamente designado peh .Juntn.,
reunir-se-[t na resper,tiva thesonraria a eommissão encarregada. de proceder ao exame das notas qne deven1o ser consumidas por incineração ou, de prcferencb, por qualquer
outro processo mccanico de rapida. destruição. Compor-sc-ft
a commissão de um membro da .Junta, <lo director da Contabilidade do Thcsouro Nacional, ou seu representante, c do
dircctor da Caixa de Amortização.
§ 1°. Para o cffcito desse exame; serão apresentados pelo
thesourciro do papel-moeda os volumes contendo as notas a
consumir, os quaes serão ahertos depois de se vcri fien.r se
estão intactos üS respectivos rotulos c scllos.
§ 2°. A 2" secção apresentará um ma.ppa cxplicath"o do
numero e valor dessas notas c os documentos referentes no
troco e remessas.
Art. 234. Abertos os volumes c verificado o numero de
maços nelles contidos, proceder-se-á ao respectivo exame e, h
medida que forem sendo conferidos os mnços, serão elles destrui< los, á niachina.
Art. 235. Emquanto não existir o processo mccnnico
referido no artigo precedente, proceder-se-h á conferencia de
todos os volumes, maço a maço, os quaes serão de novo fechados e lacrndos. Se não f ôr possivel a terminação do serviço
no mesmo din, continnar-se-(t por dias seguidos, nté sua final
solução.
Art. 236. Terminndo o serviço de verificação, serão os
volumes remettidos para o local onde tenham de ser incineradas as notas, incineração que deverá Rcr assistida por todas
as pessoa~ que constituírem a commissi'io referida no art.. 2:~:3.
Art. 237. Revogam-se as disposições em contrnrio.
Rio de .Janeiro, 13 de abril de 1927.- Getulio Vargas.

Tabella de vencimentos do pessoal da Caixa de Amortização ( 1)
1 director.........•..•.•..••

Ord ....
Grn.t. ..

14:400$000
7:200$000

2 chefes de secção ..........

Ord...•
Grat .••

10:000$000
5:000$000

30:000$000

Ord ...•
Grnt ...

8:240$000
4:120$000

86:520$000

21 :G00$000

7 tos escripturnrios .........•

-----

( 1) A gratificação a qu<' Re rdPr<' o art. l.'i1 dn lf'i n. 4 . .'i!i5, de 10 de agosto de
1922, jú foi inrorpnr:uh ans YPrwinwntos em virtndP do d;'rreto n . .'i.02i"•, de 1 de outubro d~ 1(1:.'1\.
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7 2° 8 escriptnrn.riol=' ..........

Ord ....
Grn.t ...

6:480$000
3:240$000

6~:010$000

-----

7 3011

»

..........

Ord ....
Grn.t ...

5:120$000
2:560$000

53:760$000

G 4oa

))

..........

Ord ....
Grat ...

3:600$000
1:800$000

32:400$000

1 n.uditor-chefe ..............

Ord ....
Grn.t ...

8:240$000
4:120$000

12:3G0$000

5 n.uditorcs ..................

Ord ....
Gmt ...

6:480$000
3:240$000

48:G00$000

Ord ....
Grat ...
Quebras

9:120$000
4:560$000
5:000$000

18:G80$000

Ord ....
Grat ...
Quebras

9:120$000
4:560$000
1:000$000

11:680$000

Ord ... .
Grat .. .
Quebras

6:040$000
3:020$000
1:000$000

30:180$000

moeda ................. .

Ord ....
Grat ...

6:040$000
3:020$000

45:300$000

8 conferentes ............... .

Ord ....
Grat ...

6:040$000
3:020$000

72:480$000

ú cn.rimbadores ............. .

Ord ....
Grat ...

5:120$000
2:560$000

38:400$000

1 n.rchivistn. .....•..........

Ord....
Grat ...

4:640$000
2:320$000

6:91!0$000

4:640$000
2:320$000

6:9()0~000

thesoureiro da divida publica....................

1 thesoureiro do pn.pd-moeda

3 fieis do thesoureiro da divida publica (quebras
1:000$ a cada um) ..... .

5 fieis do thesoureiro do papel-

1 porteiro ................. .

Ord ....
Grat ...

-----

-----

3:152$000
1:576$000
----17 serventes, salario mensal 302$500.................. .
1 elcctricista, gratificação 3~0$000 ................... .
1 encarrep;aclo do dcvndor, l!;l"n.tificaçii.o 310$000...... .
4

contínuos................ .

Ord ....
Grnt ...

18:n12$000
(i 1 : 710$000

4 : .5()0$000

3:720$000
67!5:822$00()

Rio de .Jnm•iro, 13 dP n.hril de 1927.- Gf'hll?"o Vnroag.
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DECRETO No 17 o771- NÃo

DECRETO N. 17.772-

DE

14

FOI PlmLICADo

DE ADRTI~ DE

1927

E.rtingue a prisao militar, privativa, na Ilha Grande
O Presidente da Rcpnblica dos Estados Unidos do Brasil.
resolve declarar extincta a prisão militar da Ilha Grande, a
que se refere o decreto no 16.784, de 15 de janeiro de 192rí,
visto terem cessado os motivos constantes do mesmo dccrf)fo.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1927, 106° da
e ia c 39" da Hopuhlica o
WASHINGTON LUIS P

o

DE

Independcn~

Som:;A.

Nestnr Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 17. 773 -

DE

14

DE ABRIL DE

1927

Approva o regulamento para os exercícios e o emprean do.r;;
unidades de metralhadoras pesadas
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Const,Huiçiío, resolve approvnr o regulamento que com este haixa,
assignado pelo general de divisão Nestor Sezefredo dos Passm~. ministro de Estado da Guerra, para os exercícios c o emprego das unidades de mPtralhadoras pesadas.

cia

Rio de .Tanciro. 11( de ntlT'il do 1927, 10G" da IndPpt>TH1cndn Repuhlicn.

P 3B"

WASHINGTON LUIS

P.

DE

SOUSA.

Nestor Seze{redo dos Passos.

DF.f:RF,TO N. 17.77 f(

-

DE

16

DE ABilTI~ DE

1!)27

ATn·e, an Minisf.erin da Viaçãn e Obras Publicas, o creditn
de 1 : !100$000 (um conto e quinhentos mil réis), poro.
paoamcnto a cinco carteiros da Directoria Geral dos
Corrcio.r;; que ti1,m·arn c.rercicio na,r;; agrncia.fl da Crtmn.rn
dos Deputodns c Senado Federal, rlw'anfe o nnno de 1H2ô
O Presiflente da n~publica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numpr·o r>. OR7, dP. ~ de dezembro de 1D2ô c tendo oúvido o Tri-
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111mal dn Contas e o Ministrrio da Fazenda, nos lf'rrno:::; rlo
ar't. !l:~ dn Hngnl:trlH~nl.o nm·al de Cnnl.ahilidade Pnlll i1·:1, J'(~
sni\'P ahr·ir, ao ~linislnr·in· da Viação ~~ Obras Pnhli~::J:~, o rr·~~
dilo ('SJH'cial dn l :S00$000 (um conto c quinhentos mil rc'•is),

pam vagarncnlo aos einco carteiros da Direcloria Gel'al dos
Co!'reins, qne tiveram exercício nas agencias da C;1mara dos
])ppul a dos o RPnado FPdPral, á razão de 25$000 mr,nsae:~,
para cada nm, no período de ,janoiro a dezemhro do J D2fi.
H. i o dl" .T:.mPiro, 1ü dn ahril de 1!127~ 106° da Imlepl"tHI(~ncia
e 39" da HPpuhlica.
'VAAHTNfiTON L mA P. DE RnuRA.
Victm· KondP-r.

DBCRETO N. t 7. 775 -

DE

16 DE Annn"' DE 1927

Modifica o m·t. 88 do RP(Jnlam..cnto Gr?rnl de Transportes,
npp1'ovnrlo pr!o derreto n. 10.20~. de 30 de abril de HH3
O Presidente da Repnhlica dos Estados Unidos do nrac;il,
ntt.cndenrlo ao que reqnerPram as companhias S. Paulo Railwny
f' l\fogyana e a Estrada de Frrro Sorocahana, decreta:
At·l.igo nniro. Fica incluido no art. 88 do Rcgnlamrnfo
GPra I ri~~- Transportes, approvado pelo decreto n. 1 O. 2tH. dP
~W df' ahl'il tlP 1913, o seguinte paragrapho:
·
O car~~ dPSJlnrhado com frrtf' pago Olll a pa~nT' rrn fTIHlr:1idadn superior· a snis sareas, sô Sf'l'<Í C'nlrPgur :í. vis Ia do conlwrinwnto original.
Nn ra:-~o do pnrda ou extravio do conhecinwnto, a PIÜre~;a
sô f•e fará por mandado judicial on, depois do pnhlieada a
perda ou rxlravio, pf'lo consignatario, durante df'z ( 10) dias
no Dial'in Ol/'icial do Estado de S. Paulo e em dous joruaes
dr lal'ga !'ii'!~Uln<:ão, sPm rPclamaçãn on protesto, mrdiante
~;r•gunda yia do conhneim('nlo nu r·rciho, na l't'lrrna do ~ 2o.
Hi o de .Janeiro, Hi dP abril liP 19:?7, 106° da Jndf'pnndfmcia
e 39" da HPpnhl ica.
WAAHINGTON Lms P. nE Rnm:;A.
Victor Konder.

HFJCRE'J'O N. 17. 77,G -

DE

16 DE ABRIL DE 1927.

AP1Jrova. o.~ 1Jro,iP-cto.~ f! ·respectivo.~ orçarnentos, na importnncia rle 14:408$571, para. assentamento dP- novas superstructurns de cimento armado, nas pnntes sobre os ribeirtiN; da.~ Pedras e Pnqu.ctrí, 1'rspertivam.m1fe, nos rmnae.~
fedcm.r>s de Tihorm r Itararé. da R:•:trada dr! Fen·o So1'ocobmw

O Prrsifl<'nto da R('publica rlos Estados Unidos do BrasiJ,
nt.tr>nrlenrlo ao quf' rN(Ilf'rPn a Estrada de FPrro Soroeabana e
dP arrílrdn rom o 1pat'PCPr da Inspl"etoria FNJPrnl das Estra-
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V I I-- Da conferencia
Art. 22·t AB notas novas as::;ignadas, bem como as trocadas e subsiituidas, deverão ser distribuidas ao::; conferentes,
sob a conveniente carga, afim de que sejam examinadas,
postas em ordem, cmmaçadas, rotuladas e selladas.
§ 1°. A conferencia das notas novas poderá ficar a cargo
de um ou dois empregados, mas a das trocadas ou substituidas
ua Caixa deverá caber alternadamente a todos os conferentes.
§ 2°. Quando o chefe de secção entender conveniente,
determinará que a conferencia denotas trocadasousubstituiuas,
quer na Caixa, quer nas delegacias, seja feita por dois conferentes ao mesmo tempo, escolhendo o segundo conferente
dentre os demais funccionarios da secção.
Art. 225. A conferencia das notas novas deverá ficar
ultimada no mesmo dia da entrega aos conferentes e a dos
trocos na Caixa dentro do prazo de 3 dias uteis da mesma
entrega.
Art. 226. Terminada a conferencia das notas de que trata
o artigo antecedente, serão ellas entregues, com as formalidades devidas, ao thesoureiro do papel-moeda, que as recolherá á8 respectivas casas fortes.
Art. 227. As notas trocadas e .substituídas, em seguida á
sua verificação pelos conferentes, deverão ser acondicionadas
em pacoteo, caixas ou saccos convenientemente fechados,
rotulados e sellados e, então, entregues ao thesoureiro do
papel-moeda, sob cuja guarda ficarão, até serem apresentadas
para os effeitos do art. 233.
Art. 228. As delegacias fiscaes devem remetter as notas
trocadas e substituidas já picotadas) com a declaração "sem
valor", "inuti1izada ", ou outra que fôr mandada adoptar
pela Junta.
Art. 229. Do rotulo po8to pelos conferentes nos volumes
relativos ás remessas das delegacias, que houverem conferido,
far-se-á constar o numero da remessa, a data do respectivo
officio da delegacia fiscal, a quantidade e a importancia das
notas e, por fim, sua assignatura e a data.
Art. 230. Quando se tratar de troco da propria Caixa, terá
o rotulo, em vez da designação da delegacia, a do dia do troco,
o nome do fiel que o effectuou o do carimbador quo inutilizou
as notas.
Art. 231. Finda a conferencia, nos termos dos artigos
antecedentes, os conferentes organizarão a tabella demons1rativa dft conferencia e lavrarão os respectivos termos.
Art. 232. Do resultado da. conferencia das notas vindas
das delcg;acins fiHcnes dar-se-á conhecimento ú Directoria de
Contabilidade do Thesouro Nacional, enviando-se-lhe os termos
o mais esclarecimentos precisos p~ra a escripturação.
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VIII- Da queima ou. consumo
Art. 233. Em dia préviamente designado peh .Juntn.,
reunir-se-[t na resper,tiva thesonraria a eommissão encarregada. de proceder ao exame das notas qne deven1o ser consumidas por incineração ou, de prcferencb, por qualquer
outro processo mccanico de rapida. destruição. Compor-sc-ft
a commissão de um membro da .Junta, <lo director da Contabilidade do Thcsouro Nacional, ou seu representante, c do
dircctor da Caixa de Amortização.
§ 1°. Para o cffcito desse exame; serão apresentados pelo
thesourciro do papel-moeda os volumes contendo as notas a
consumir, os quaes serão ahertos depois de se vcri fien.r se
estão intactos üS respectivos rotulos c scllos.
§ 2°. A 2" secção apresentará um ma.ppa cxplicath"o do
numero e valor dessas notas c os documentos referentes no
troco e remessas.
Art. 234. Abertos os volumes c verificado o numero de
maços nelles contidos, proceder-se-á ao respectivo exame e, h
medida que forem sendo conferidos os mnços, serão elles destrui< los, á niachina.
Art. 235. Emquanto não existir o processo mccnnico
referido no artigo precedente, proceder-se-h á conferencia de
todos os volumes, maço a maço, os quaes serão de novo fechados e lacrndos. Se não f ôr possivel a terminação do serviço
no mesmo din, continnar-se-(t por dias seguidos, nté sua final
solução.
Art. 236. Terminndo o serviço de verificação, serão os
volumes remettidos para o local onde tenham de ser incineradas as notas, incineração que deverá Rcr assistida por todas
as pessoa~ que constituírem a commissi'io referida no art.. 2:~:3.
Art. 237. Revogam-se as disposições em contrnrio.
Rio de .Janeiro, 13 de abril de 1927.- Getulio Vargas.

Tabella de vencimentos do pessoal da Caixa de Amortização ( 1)
1 director.........•..•.•..••

Ord ....
Grn.t. ..

14:400$000
7:200$000

2 chefes de secção ..........

Ord...•
Grat .••

10:000$000
5:000$000

30:000$000

Ord ...•
Grnt ...

8:240$000
4:120$000

86:520$000

21 :G00$000

7 tos escripturnrios .........•

-----

( 1) A gratificação a qu<' Re rdPr<' o art. l.'i1 dn lf'i n. 4 . .'i!i5, de 10 de agosto de
1922, jú foi inrorpnr:uh ans YPrwinwntos em virtndP do d;'rreto n . .'i.02i"•, de 1 de outubro d~ 1(1:.'1\.
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7 2° 8 escriptnrn.riol=' ..........

Ord ....
Grn.t ...

6:480$000
3:240$000

6~:010$000

-----

7 3011

»

..........

Ord ....
Grn.t ...

5:120$000
2:560$000

53:760$000

G 4oa

))

..........

Ord ....
Grat ...

3:600$000
1:800$000

32:400$000

1 n.uditor-chefe ..............

Ord ....
Grn.t ...

8:240$000
4:120$000

12:3G0$000

5 n.uditorcs ..................

Ord ....
Gmt ...

6:480$000
3:240$000

48:G00$000

Ord ....
Grat ...
Quebras

9:120$000
4:560$000
5:000$000

18:G80$000

Ord ....
Grat ...
Quebras

9:120$000
4:560$000
1:000$000

11:680$000

Ord ... .
Grat .. .
Quebras

6:040$000
3:020$000
1:000$000

30:180$000

moeda ................. .

Ord ....
Grat ...

6:040$000
3:020$000

45:300$000

8 conferentes ............... .

Ord ....
Grat ...

6:040$000
3:020$000

72:480$000

ú cn.rimbadores ............. .

Ord ....
Grat ...

5:120$000
2:560$000

38:400$000

1 n.rchivistn. .....•..........

Ord....
Grat ...

4:640$000
2:320$000

6:91!0$000

4:640$000
2:320$000

6:9()0~000

thesoureiro da divida publica....................

1 thesoureiro do pn.pd-moeda

3 fieis do thesoureiro da divida publica (quebras
1:000$ a cada um) ..... .

5 fieis do thesoureiro do papel-

1 porteiro ................. .

Ord ....
Grat ...

-----

-----

3:152$000
1:576$000
----17 serventes, salario mensal 302$500.................. .
1 elcctricista, gratificação 3~0$000 ................... .
1 encarrep;aclo do dcvndor, l!;l"n.tificaçii.o 310$000...... .
4

contínuos................ .

Ord ....
Grnt ...

18:n12$000
(i 1 : 710$000

4 : .5()0$000

3:720$000
67!5:822$00()

Rio de .Jnm•iro, 13 dP n.hril de 1927.- Gf'hll?"o Vnroag.
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DECRETO No 17 o771- NÃo

DECRETO N. 17.772-

DE

14

FOI PlmLICADo

DE ADRTI~ DE

1927

E.rtingue a prisao militar, privativa, na Ilha Grande
O Presidente da Rcpnblica dos Estados Unidos do Brasil.
resolve declarar extincta a prisão militar da Ilha Grande, a
que se refere o decreto no 16.784, de 15 de janeiro de 192rí,
visto terem cessado os motivos constantes do mesmo dccrf)fo.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1927, 106° da
e ia c 39" da Hopuhlica o
WASHINGTON LUIS P

o

DE

Independcn~

Som:;A.

Nestnr Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 17. 773 -

DE

14

DE ABRIL DE

1927

Approva o regulamento para os exercícios e o emprean do.r;;
unidades de metralhadoras pesadas
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Const,Huiçiío, resolve approvnr o regulamento que com este haixa,
assignado pelo general de divisão Nestor Sezefredo dos Passm~. ministro de Estado da Guerra, para os exercícios c o emprego das unidades de mPtralhadoras pesadas.

cia

Rio de .Tanciro. 11( de ntlT'il do 1927, 10G" da IndPpt>TH1cndn Repuhlicn.

P 3B"

WASHINGTON LUIS

P.

DE

SOUSA.

Nestor Seze{redo dos Passos.

DF.f:RF,TO N. 17.77 f(

-

DE

16

DE ABilTI~ DE

1!)27

ATn·e, an Minisf.erin da Viaçãn e Obras Publicas, o creditn
de 1 : !100$000 (um conto e quinhentos mil réis), poro.
paoamcnto a cinco carteiros da Directoria Geral dos
Corrcio.r;; que ti1,m·arn c.rercicio na,r;; agrncia.fl da Crtmn.rn
dos Deputodns c Senado Federal, rlw'anfe o nnno de 1H2ô
O Presiflente da n~publica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numpr·o r>. OR7, dP. ~ de dezembro de 1D2ô c tendo oúvido o Tri-
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111mal dn Contas e o Ministrrio da Fazenda, nos lf'rrno:::; rlo
ar't. !l:~ dn Hngnl:trlH~nl.o nm·al de Cnnl.ahilidade Pnlll i1·:1, J'(~
sni\'P ahr·ir, ao ~linislnr·in· da Viação ~~ Obras Pnhli~::J:~, o rr·~~
dilo ('SJH'cial dn l :S00$000 (um conto c quinhentos mil rc'•is),

pam vagarncnlo aos einco carteiros da Direcloria Gel'al dos
Co!'reins, qne tiveram exercício nas agencias da C;1mara dos
])ppul a dos o RPnado FPdPral, á razão de 25$000 mr,nsae:~,
para cada nm, no período de ,janoiro a dezemhro do J D2fi.
H. i o dl" .T:.mPiro, 1ü dn ahril de 1!127~ 106° da Imlepl"tHI(~ncia
e 39" da HPpuhlica.
'VAAHTNfiTON L mA P. DE RnuRA.
Victm· KondP-r.

DBCRETO N. t 7. 775 -

DE

16 DE Annn"' DE 1927

Modifica o m·t. 88 do RP(Jnlam..cnto Gr?rnl de Transportes,
npp1'ovnrlo pr!o derreto n. 10.20~. de 30 de abril de HH3
O Presidente da Repnhlica dos Estados Unidos do nrac;il,
ntt.cndenrlo ao que reqnerPram as companhias S. Paulo Railwny
f' l\fogyana e a Estrada de Frrro Sorocahana, decreta:
At·l.igo nniro. Fica incluido no art. 88 do Rcgnlamrnfo
GPra I ri~~- Transportes, approvado pelo decreto n. 1 O. 2tH. dP
~W df' ahl'il tlP 1913, o seguinte paragrapho:
·
O car~~ dPSJlnrhado com frrtf' pago Olll a pa~nT' rrn fTIHlr:1idadn superior· a snis sareas, sô Sf'l'<Í C'nlrPgur :í. vis Ia do conlwrinwnto original.
Nn ra:-~o do pnrda ou extravio do conhecinwnto, a PIÜre~;a
sô f•e fará por mandado judicial on, depois do pnhlieada a
perda ou rxlravio, pf'lo consignatario, durante df'z ( 10) dias
no Dial'in Ol/'icial do Estado de S. Paulo e em dous joruaes
dr lal'ga !'ii'!~Uln<:ão, sPm rPclamaçãn on protesto, mrdiante
~;r•gunda yia do conhneim('nlo nu r·rciho, na l't'lrrna do ~ 2o.
Hi o de .Janeiro, Hi dP abril liP 19:?7, 106° da Jndf'pnndfmcia
e 39" da HPpnhl ica.
WAAHINGTON Lms P. nE Rnm:;A.
Victor Konder.

HFJCRE'J'O N. 17. 77,G -

DE

16 DE ABRIL DE 1927.

AP1Jrova. o.~ 1Jro,iP-cto.~ f! ·respectivo.~ orçarnentos, na importnncia rle 14:408$571, para. assentamento dP- novas superstructurns de cimento armado, nas pnntes sobre os ribeirtiN; da.~ Pedras e Pnqu.ctrí, 1'rspertivam.m1fe, nos rmnae.~
fedcm.r>s de Tihorm r Itararé. da R:•:trada dr! Fen·o So1'ocobmw

O Prrsifl<'nto da R('publica rlos Estados Unidos do BrasiJ,
nt.tr>nrlenrlo ao quf' rN(Ilf'rPn a Estrada de FPrro Soroeabana e
dP arrílrdn rom o 1pat'PCPr da Inspl"etoria FNJPrnl das Estra-
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das, cnnsl.an I 0 do officin n. 1oríj,S, d0 :.>R rir frvrrP.iro dl) cnl'rnlllf' mmn. dPcr~tn:
A r Ligo 1mirn - Ficam approvnflos o::; projrctos c rpspedivos orçamPntos que com este baixam, rubricados pelo 1 >irnctor Qpral rlf' Ex.ppdienl 0 rla Secrdaria do Estado fio::; Negocins ela Vin~ão P Obras Publieas, para assentamento dt~ novas supf'rstrucfnrar. df' cimento armado nas pontes sobro o'l
rilwitõPs das Pf\dras P Paquetá, a primf'ira no kilomPtr·o 3t.2,
uo ramal JNicral do Tibag~y, o a segunda no kilomelro .225,fl07,
do r:-~r:tal fNiernl dP ItararP, d:t Estrada do Ferro Sorocahana;
rlP-Vf'ndo ser aproveitado, rlas installaçõf's oxist.enfes, torlo o
maf.erinl quo ainda esteja em condições do servir.
Paragrapho unico - As dcspems com a exocu.-:ão dos reff'ridos serviços rlovf'rão correr :í conta de capital dos mencionados ram:ws, at~ a importancia total de 1-1:·'10R$:nt (quatorzr~ contos quatrocento.;; c 'oito mil quinhonf.os f' srl.rnt.a e
um r•~is), dcpoi~ de ::muradas em rp,gular tomada de contas.
nio de .Taneiro, H> rlc abril de Hl27. lOGo da IndrprmlPncia o 39n da Rclfmblica.
'VARHTNGTON LUIR P. DE ~OUSA.
Virtnr Konder.

DEr.rtETO N. 17. 777 -

UE

1G

DE ATIRTT. DE

10 27
1

ApprnvH ns projrrtn~ r rr.IIJU~r.tivns orçamrnfo.c:, nn. importnnc?rr total dr
:ríô0$~n7, prrm. r.rccurtio dr mPThnramento.r;:
na esfru·t"io rfq Palmito[, tio 1'amnl frdf'1'rrl dl? 1'ibnrJ11, da
Esl1'ado. dt? Perl'n Sm·orolJnna

Rn

O Presidente rla Republica dos Er;o;t.ados Unidos do Brasil,
nt.f~?nd~ndo

ao que requereu a Estrada de Ferro Soroeabana e
de acct)I"lo cnm o ,par,.crr da JnspPct.oria Fedpral rins Estradns, cnnsfanlf' do C!fficio n. 1!H/R, dP R dP Jll:llTn rln ror·t•t•rdn
:tllllll, cJPCl'Pf a:
Artigo unicn - Ficam appl'ovados or:; projectos e rPspectivos orçamentos que eom Pstc baixam, rnhrieados pP-lo DirPrtor Geral de Expedi('nfn da Secretaria de Estado do Minisf.f'rio rla Viação f' Obras Publicas, para a exf'cnção dos srguinfrs melhoramentos: augrnenfo de desvios, conRtrucção ele
nm novo edifirio para a·gencia e de uma c:1sa rle mestre clf~
linha, n·a estação de Palmital, do ramal federal de Tibagy,
da Rstrada de Ferro Sorocabana, aproveitado nos mr,smos
f ntlo o mat~rial servivel do edifício da acf.ual ost.nc;-.fío.
Paragrapho uni co - A J'PSJWCt.iva dr>sJwzn, n f c~ o maxirno
da irnporf.ancia total de R9 :5G0$377 (oiff'nfa P novP cnnlos
qninlwntos e sec::sr,nfa mil trcsentos c .;;otcnta e sete rÃis), deY(lr:Í spr levarla á conta dr capital do citado ramal federal df\
Tih!1fn', rlrrois d!' n pnrnda Pm regular tomada do contas.
Rio rlf' .Tnnr.iro. 16 do abril rlc J927, 10Go da Inrlf'pcnrleneia P ?.!1° ria Rrpnblica.
\YAS!!TNfiTON LVIR P. DE RnusA.
rirtnr J(rmdf'r.
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DRCRF.'fO N. 17 . 778 -

DE

20

DE ABRIL DE

i 927

Approva o 'regulamento do Instituto de Previdencia dos
FnnccionaJ'ios Publicas da União
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. i, da
Constituição Federal, e para execução do decreto legislativo
n. 5 .128, de 31 de dezembro de 1926, resolve approvar o regulamento do Instituto de Providencia dos Funccionarios PuJtlieos da União, que a este acompanha e vae assignado pelo
111 inisf.ro do Estado dos Ncgocios da Fazenda.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 1927, 106° da Indopene 3Ho da Ropublica.

dt>n~,ia

WASHINGTON

LUIS

P.

DE

SoUSA.

Getuli.o Vargas.

Regulamento a que se refere o decreto n. i7. 778, desta data,
reorganizando o Montepio dos Funccionarios Publicas Civis
da União
CAPITULO I
DENOMINAÇÃO, SÉDE E FIM DO INSTITUTO

Art. 1. O Instituto de Previdencia dos Funccionarios
Puhlicos da Unifio, com a qualidade de pessôa jurídica e séde
na Capital Federal, será regido pelo decreto n. 5 .128, de 31
de dozmnhro de 1H26, c pelas disposições deste regulamento.
Art. 2. O instituto tem por fim constituir e assegurar
pcculio ou pensiio f'tn hencficio da família da todo contrilmintc fallecido.
0

0

CAPITULO 11
DOS CONTRIBUINTES

Art. 3. o Sfio contribuintes obrigatorios do instituto todos
aqnelles, maiores de 18 annos, que pelo e'xercicio permanente
de funcção ou emprego de natureza civil no serviço na União
rccohcrcm do Thcsouro Nacional vencimentos ou estipendios
de qualquer cspecic, ou tiverem direito a 'Salarios ou percentngf'ns, desde que não sejam contrih:uintcs do actunl Montepio
dos Empregados Publicos Civis.
§ 1. Incluem-se tnmhcm, entre os contribuintes ohriga1nrim:;, os funccinnarios oo instituto.
§ 2. Aos contribuintes do actual montepio c dos montepios milHares, c, em geral, a todos quantos exercerem funcção
f.Pmpornrin. ou si se empregarem em serviço não permanente
0

0
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do Estado, qualquer que seja o titulo de remuneração, é facultado o direito de se inscreverem como contribuintes do
instituído, com os mesmos onus e vantagens que esta lei estalwlece para os contribuintes obrigatorios.
CAPITULO III
DO PECULIO

Art. 4. A inscripção inicial obrigatorm será:
a) de peculio rlc dez eonfos de réiR, para os contrihuintC's
quo f.iverf'm, como l'I'JllllllPl':t<;fí.o do sou cargo ou emprego, a(t\
:J :ôOO$ annuaes;
b) de peculio de quinze contos de réis, para lodos aquelles
que vencerem maior quantia.
Paragrapho 'lillico. A idade maxima permittida para a
inscripção é de 70 anno'S.
Art. 5. Os premias para a inscripção inicial obrigatorb
são os constantes da tabella A, de accôrdo com os prazos· e
idade nella determinados.
Art. 6. Na falta de declaração do plano escolhido, será
Jl contribuinte considerado inscripto pelo de mais longa duração c menores premios, respeitadas as rcslricçõcs impostas
pnlo seguinte quadro:
0

0

0

Idade por occasião da inscripção

Até 30 annos .............. .
nc 31 até 40 annos ........ .
De 41 até 50 annos ........ .
De 51 até GO annos ........ .
Acima de 60 até 70 annos (maximo da inscri·pr:ão permitfida) . . . . . . . . . . . . . . .
0

Planos em que é permittida a inscripçfio

v. 10 - v. 15 - v.
v. 25- v. 30.
v. 10- v. 15- v.
v. 25.
v. 1o - v. 15 - v.

v.

10-

v.

10.

v.

20
2020.

15.

Art. 7. A escolha de plano para a inscripção em peculio facultativo está suborrlinada ás mesmas restricções da
inscripção obrigatoria, sendo os premias calculados de accôrdo
Cllill a tahella B.
Art. 8. E' facultado ao contribuinte inscrever-se inicial
nwnto IHH' peculio superior ao fixado no art. 4". contanto
qnn. inclnida a parte da inscripção obrigatoria, o total do peculio não exceda os vencimentos ou estipcndios de trcs annot:.
Art. 9.° Fallecondo o contribuinte antes de decorridos
trrs annos de sua inscripção facultativa, serão devolvidos ao::;
sm1s llPneficiarios os premias pagos pela mesma inscripção, extinguindo-se as responsabilid~1des do instituto. Vencido aquelle
prazo (período de carcncia), são asseguradas, em sua plcnitudP, as vantagens da inscripção.
Ar f • 1O. E' tambcm facultado inscrever-se n contrihuintr,
fllll qunlqucr tempo por nova qnantia, desde que esta não cxet·da n ('quivalentc de um armo de seus actuacs vcncimont,os
c .l:i If'JJ!tn dPronidn o pnrindn de carcncia da inscripção antcrwr.
0
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Art. 11 . Aos que já forem maiores de 60 annm~ não serão
pcrmittidas novas inscripçõcs sinão até o limite do pcculio
total de trc~ mmos d1~ vt•ncimcnlos, c, para os que contarem
mais de 50 armas, (l de quatro o período rle carenr.ia das
noYas inst~1·ip~;ões acima daqueJJc limite.
Art.. 12. Tendo o contribuinte deixado o servi.;:o do Esfndo, será fixado o limite do art. 10, de aecôrdo eom os veneinwntos que percebia ao deixar o mesmo serviço.
Art.. 13. Os contrilmintes qtw não receberem, nu, por
qualquer causa, deixarem de rccf'ller sem; vcncimcnl os ou cst.ipendios em folhas dn paganwnlo dn 'fhcsouro c suas rPpart.ições, ou deixarem o serviço do Estado, deverão pagar direetamcnlc na f'hesouraria do inslifulo as suas contribuições.:
§ 1. Na hypot.hesc rlc ser o conlrilminlc devedor, JHH' cmprcstimo ou por qualquer outro f if.ulo, sua contrihuiç.ão mensal
sô será recebida conjuntamente eom a prPstaç.ão de Sllla divida.
§ 2. o A' falta de pagamcnl o, far-sc-hão lancamcntos em
debito, accreseiclos dos juros, :í taxa determinada para. os cmprest.imos, eadncando o JH'CUlio pela compensação final do
debito com a imtwrlancia das contribuições ant.r•l'iormente
pagas.
Art. 14. O Governo entrará annualmentc para os cofres
do instituto com as som mas necessarias ao pagamento rlo
30 % rios premios ]1Cia inscripção dos contribuintes que tiverem como rrmunrrar,.ão de seu cargo üU emprego até IrP.1
contos c s·eif'cenl os mil rt'is annuars, correndo a respectiva
despeza pelo orr.amenlo do Ministcrio da Fazenda.
Art. 1r>. Por morte do contrilminlc, adquir·cm direitos ao
peculio o conjugc sohrrv ivcnl r, pPia mel a de, c, l)l'la outra
metade, na ordem rm quP são nH'ncionndos, os sPgu in! PS herdeiros do eonfrilmintc fallPcido:
1°, os descendf'nfcs até o segundo gráo;
2°, os ascf'ndentes do primeiro r segundo gráo;
3°, o conjuge sobrevivente.
~ 1. Na linha dPSCPndenfP, os filhos concorrem por caber;a e os outros dPSCPlHlPnl cs por ralH•ça ou J10l' Psf.i I'JlP. confm·me se acharem ou não no mesmo gr::ío.
§ 2. o Para o effcito de concorrerem ao peculio ou pensão, os filhos legitimados, os naturae3 reconhecidos e os adopt.ivos se equiparam aos legit.imos, observado o dispm-l.o nos
§ § 1o c 2° do art. 1 . 605 do Codigo Civil.
§ 3. o Si não houver descendentes do r,rimeiro c segundo
grão, nem ascendentes do primeiro c segundo gráo, o 11eculio
será deferido in I cgralmente ao conjugo sobrevivente.
§ 4. • Si era vi uva o inscriplo ou si o conjugo sobrevivente não tiver direito ao peculio, será este deferido aos (]ps ...
cendentes integralmente.
§ 5. o Não tem direito ao peculio o conjuge condcmnado
na acc.ão de desquite, si ao tempo do fallecimcnto do inscripto o easal estava des·quitado.
§ 6. o Não sobrevivendo o eonjuge c não havenrlo herdeiros com direito ao peculio, será este deferido aos legatarios instituídos pelo eontribuinte fallecido; e si não houver
lPgaf.ario~, o pC'culio scr:i deyolvido aos fundos do instituto.
Art. Hi. Prrcnehidas ns fm·mal idades de habilitarão ao
prrulio. dPff'rminadas lHl regimPnlo interno, pagará
·ins0

0
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titulo aos lJeneficiarios as quotas que lhes competirem, tio
seguinte modo:
a) sub fúrma de pensão mensal vitalicia, de accõrdo com
a tabella C, ao lJeneficiario do sexo feminino;
b) sou fórma de pensão mensal temporada, conformo a
talJella D, e durante o período da menoridade, ao beneficiario
do sexo masculino, sendo-lhe paga em dinheiro, ao attingil· a
maioridade, a quota parte do peculio que lhe houver c:tbido
em partilha, salvo si for incapaz, nos termos da lei civil, caso
em que será applicado o disposto na lettra a deste artigo.
c) sob fórum de peculio em dinheiro, ao beneficiar i o
maior do sexo masculino.
§ 1. Ao conjugo sobrevivente fica salvo o direito do optar
pelo peculio em dinheiro, ou pela pensão vitalícia mensal,
na fúrma da lettra a. A opção pelo peculio pertencerá igualmente ao beneficiaria do sexo feminino, quando maior ou
altingida a maioridade.
§ 2. O disposto neste artigo poderá ser alterado por verba
tcstamcnlaria que prescrever se appliquem, no todo ou cru
parte, aos beneficiarias do sexo feminino, excepto o conjugo
solJrcvivonte, as disposições relativas aos do sexo masculino
ou a estes as disposições relativas áquelles.
Art. 17. A pensão é pessoal e irrcvcrsivcl, extinguindose com a morto do bcnoficiario, do mesmo modo que o direito eventual ao peculio, attribuido ao menor do sexo masculino. J>oderá, porém, qualquer beneficiario, no processo de
habilitação, emquanto este não findar, desistir parcial ou totalmente da sua quota parto em favor de outro benc-ficiario.
Art. 18. As pensões c pcculios não são passíveis de penhora, arresto ou embargos c s.ão livres de quacsqucr impostos.
Art. 19. As pensões c pcculios reverterão em favor dos
cofres do instituto, quando se verificar fraude nas declarações do contribuinte e bcncficiarios.
Art. 20. Não h a prescriiH~ão vara lmlJiliLac::ão ú pem;õc•s e
pcculios.
Art. 21. Ao conjugo solJrevivcnlc, aos herdeiros ou aos
legatarios do contribuinte fallecido, será abonada, de uma só
,·ez, por dcducção do peculio, nas condições em que o conselho administrativo determinar, a quantia de 300$ para funeral e luto.
Paragrapho unico. Si o contribuinte não deixar beneficiaria, o quantitativo de funeral será abonado á pessoa que
houver custeado ou tenha de custear as dcspczas dessa naturCím, mediante comprova(.;.ão documental.
0

0

CAPITULO IV
DOS

FUNDOS

E

SUA

APPLICAÇXO

Art. 22. Formam os fundos do instituto:
a) as contrilmif~õcs dos inscriplos;
b) os emolumentos por tilulos, cadernetas, guias e cortidõcs;
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c) os IL•gados, doações, subscripções c quaeS<Iuer bcnefieios provindos de particulares, c, as subvenções dos poúcITS puhlieos;
;
.
.
d) os jttl'os dos elllJH'ostunos c os do capital assun con-

~liluido.

Art . .:.?3. As receitas mencionadas nas lctlras a e b, e bem
assim as importancias dos cmprcstimos, com os respectivos
juros, salvo o caso dos conlrilmintes que não .receberem ou,
por· qnalqtwr c:num, deixarem de receber vcncnnenlos on eslipt·Hdios em folha de pa~amenlo Llo 'l'hcso~u·o c sw~s reparf.ic'ões ou deixarem o serviço do Estado, seruo perceb1Lias !'elo
Tfws~uro Nacional e suas repartições, mediante desconto em
rol h a de pagamento c enlregues ao instituto dentro LI os :10
dias ~Pgll i 11 tes, ah~m dos qnam~ responderá o Thcsouro pelos
.iuros de 8 1o ao anuo sobre as imporlc.uwias dcsüoutudas, cmquanLo as retiver.
.
.
.
.
Art. .2/t. Os fundos do msttt.nto, cxclmum~ os destmados
ao pagamento das pensões c pcculius, serão applicudos:
a) nas Llc~vezas do instiluto, assim de material como de
pessoal;
b) em emprcslimos aos contrilmintes;
c) na a~.quisir:.ão Lle apoliecs da divida publica;
ti) na aequisir:ãu de ~a~a vara in:::ürivtus c bcuefieiarios.
CAPITULO V
DOS El\lPRESTll\108

Art. 2:,. Denlro dn limite de 80 (;lc1 da sua I'esur·va total
cunstit.uidn, o in~lilnl.o facultará emprcstimos aos :-;mts contrilminte~, á taxa maxima de 12 t;lo ao annu, mcdianf e desconto
em folha ou outras quuesquer garantias:
a) até o maximo do .'J.O o/o do pcculio consolidado ou livre
du período de carcncia;
b) até 10 'lo do pcculio ohrigaf.orio;
c) mediante caw;ão do titulas da divida publica federal c
até o maximo de 80 % da cotação official, à juros determinados pela directoria.
§ 1. o Si, ao fallccer, o mutuario estiver em debito por
emprestimos, feitos na conformidade das lettras a c b, a importancia tieYida serú Lle8eontada do peculio, para fixação do
liquido.
§ 2. o No caso de perua do emprego ou exoneração, á qualquer titulo, dar-se-ha a caducidade do poculio, si o contribuinh', devedor do instituto, não iniciar no prazo maximo
de 90 dias, o pagamento de suas obrigações., de accôrdo com
o § 1 o do art. 13. Compensado o debito, accrescido dos juros
couf.ractuaes, com as importancias das contribuições anteriornwnte pagas, ou outro qualquer credito existente, e verificado saldo a favor do instituto, será este cobrado judicialmonte, por meio de acção executiva, no fôro do credor. Do
contract o ele crnprcslimo devorá constar cxpressmncnte esta
eircmustancia.
§ 3. o A requot'imonto do interessado, poderá o eonsclho
admil!istratiYo prorognr o prazo de quo trata o paragrapho
anteriOr.
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§ 4. o O conselho administrativo, cx-o{{icio ou a pedido.
poderá t.amhem cancellar o debito rcsl.tmto, uma voz evidmtciada a insolvabilidade do devedor.
Art. 2ü. Qualquer outro· emprestimo feito, a ftmccionariu.-;
fúra das condições estabelecidas no art. 24 não será dedu:t.ido do peculio; o mutuario pagará uma taxa de garantia, deseoutada no acto, nunca superior a 1 %, obedecendo em tudo
ús demais tabellas.
Art. 27. As consign::Jções para amortiím<:ão de emprestimos, averbadas nas folhas de pagamento em favor do instituto,
gosarfto de todas as vantagens constantes do decreto n. 17.146,
ue 16 de dezembro de 1H25, sendo permittido consignar atf~
um terço do vencimento ou estipendio.
Art. 28. Q consignante ou funccionario que, por qualquer meio, acarretar prejuízo ao instituto responderá pelo
uawno causado, sem embargo àas penalidades de que se tornew
passíveis, na f<írma do art. 54 c seu paragrapho unien fio
tlccrcf.o n. 17 .14ü, de 16 de dezembro de 1925.
Art.. 29. As condições, prazos, taxas de juros, garantias
e outros requisitos referentes aos emprestimos serão estabelecidos pelo conselho administrativo, sob prorwsta da d ircctoria.
A1·t. 30. Nos emprcstirnos feitos com garautia de til.ulos
da divida publica federal, fica o instituto, para o effeito das
amwtações na Caixa de Amortização e nas Delegacias Fiscacs,
equiparado ás repartições publicas federaes.

CAPITULO VI
DA Al!QUISIÇÃO OI~ CASA PAfiA INSCniPTOS E lH<)NI'<:PICIAll.IOR

Art. 31. E' facultada aos contribuintes e lwneficiarios a
inscl'ip(;ão para acquisição de casa para morao ia.
l'aragrnpho unico. Da inscripção deve constar:
a) o preço do immovcl:
b) a renda mensal;
c) o local;
d) o nome do vendedor;
e) o vencimento disponível do vretendenl c á inserivç:io;
f) o tempo de pagamento;
g) a entrada com valor em dinheiro para
auxilio da
CUlllpl'a.

Art. 32. São eondiçõcs de prcferencia para ser ucferida
a acquisição:
a) o preço do immovel;
lJ) entrar o provunentc com qualquer quantia para "uxilio da compra;
c) menor prazo de pagamento.
Art. 33. Por ordem da inscripção, serão os predios examinados, desde que seja possível a proposta. por perito do
instituto, após haver pago a taxa de 30$, podendo ser acompanhado por outro perito da confiança do proponente, correndo as despe1.as deste por conta do mesmo proponente.
O presidente do instituto será o desempatador.
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A1·L :;'I. ~\ illlporlanGia do Clll[ll'Cslimu SPI'Ú <'(;Jlslituid:t.
dat; verba:-> ~cguinlct;:
a) U }H'CI,;O do ÍllllllOVCl;
b) juros do cmprcstimo;
C) ucspezas de impostos C CSCl'Ípturas.
~\rt. 3!J. A cal'go uo proponente á compra fieurão:
a) O pagumculo Clll uia UOS impostos lllUlliCipaes O fcderaes;
b) o seguro coulra fogo, fcilo em companhia designada
pelo instituto;
c) as obras de Gonservavão do immovcl o o cumprimento
Lias c.xigcncias das autoridades fedcracs ou municipaes Lluranle o pmzo de arrendamento ou vagamento.
Art. ~H). O juro cubnulo velo insl itulo não potl<~L':Í. su1· -;apcl'im· a J (jÓ ao mcz sobre a imporlancia rcaln:enle lll~vith,
de mouo que, scnuo fixa a presta~,;ão mensal, en: cada IIH'Z o
juro c:illlinua e a amorliza~,;ão se eleve, applicamlo-se assi111 o
~yslcnm .. Price".
Art. 31. A acquü;i<,:ão do inunovel será feif.a IJUI uo11w 'l•J
instituto c l'IÜL'I'fWP ao proponente. por um coulrado do al'l'Clldanwnfo. "· uma vez paga a ultima preslacão e ctunprida;
as L 1 l'lllai~ elausulas do cunlmclo, Sl'l'Ú a propriedade transf0rida. com a ohl'igacão de consl iluit· l1em de {iJmifio. ~crvinrlo
Jl;u·a ."eu domicilio, nu::; termo::; cus artigos 70, 'i J, 'i :2 e 'i 3 do
Codigo Civil.
~\rl. 3~. lJudel'i'ío os 1Jcncfieiarios do funceional'iu.
em
ca~o de falleeiluenlu deste, continuaL' com o arremlamenlu até
final, sujcitamlu-::;t: ús clausulas du cuulradu que lhL'S ser(L
traspassado.
Paragravho un iro. Poderão 1'CílW'l'CI' pnrmissão para al'rendar o innnuvel, em lugar de halJilal-o, afim de facilitar o
vagantcnlo.
Al'l. 30. No caso f!,c ilnpossibilida1le de continuação do
arrenuamcnto, ser:'l u prcdio vendido, e, com o respectivo produeto, pago o inslilulo do que lhe for devido (in:porlancia
dispendida), o saldo será entregue a quem de direito.
Art. ·10. O prazo para vagamenlo L1;0 immovcl jamais ex ..
cederá de 20 annos.
Art. <1 1 . As dcspczas accrcscidas com a conservação uo
inmwvcl, pagamento de impostos, não feitas nas datas pro~
prias, serão levadas :i conta de capital, vencendo o juro de 1%
no mcz c pagos independentemente da prestação conlractu:.ll
c feita c1,irectarncntc ao instituto.
Art. :'12. Aeccil a a proposta, scr:í lavrada a eseJ'iptura d'J
promPssa ue venda c eonseqncnlcmcrüc entregue o signal convnncionado, constamlo da cseriptura que, em ca~o dn at'l'C[Wnriin:ento do comprador, será perdido o signal entregue; c, sendo a falta (,o vendedor, scrú o signal restituído em dobro.
Art. 43. Como preliminar da transact:ão, dará o inscriplo
forJas as gat'anl ias da rcalizat,:ão da compra, quer averbando a
eunsignat,:ão 1Wcnssaria, quer dando uma procurat,:ão irrevogayel para l'ecchimcnlo do seus vencimentos, para qlle com a
partP dP qne disponha, sejan: pagas as dcspczas feila~, o signa 1 perdi<-'·o e os l'Cspeclho::; juros.
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At'l. .u.. A itnpurLancia pcrmitthla, a cum;ignar sct·ú, pal';l
o effeilu de a~tJUisi(:ão de casa, nu maximu, tlc uwtatle tio \ ent' imcnlu ou estipenàio.

CAPITULO VII
DA ADMINISTR.-\IÇ.~O

Aet. 4G. O instituto será adrr.inistrado por uma din•d\l·
ria composta de um presidente, um secretario e um t.hego~I
reiru, assisf ic'a por um conselho administrativo.
§ 1, 0 O cargo de dircctor do in:-;Lif.uf.o l\ incompafiYPl e:)lll
P exereieio de qualquer outro cargo on funcção publka.
!:i. 2. 0 Na hypolhesc de ser nomeado ou escolhido para a
dircctoria do instituto pessoa detentora de cargo ou func1;;io
pn!Jlica, deixará a mesma, antes da posse, o exercício do rnrg~,
que oecup:wa, com pcr('a total de vencimentos ou uulns
quacsqucr vantagens pccuniarias .
.Art. ft(). O prc~idcntc da directoria será escolhido cnt!·n
pessons de rrconhccida capacidade e nomea(o por rJecrP.lo do
Presidente da Republica, referendado pelo mini~tro da Fazenda c pcr111ancccrá no cargo cmquanto bem servil·.
J>m·agrapho uniro. Compete-lhe o exercício de todas as
func!,'õrs de ndminlslracão c:Jo instituto, repr~sentaJ-o em juizo
e r,·,ra drlle e a dirccf:ão immediata da contabilidade e calculus
,, cl u al'incs.
A d. 1,7. O sr:Tf'farin c o thesourciro scrfío c ..;;colll ido<s
pelo conselho administrativo, com approvação do ministt·u da
l'nzPnda. df'JWn:l!'nc'o o provimento nc carg·o cfe thesourPiro do
p:-esta6io de fianca que o coi·lselho administrativo arbitrar·,
pocf<'nrlo f'Ct' c:11 apolicrs da divida publica federal, em caucrnela r'a Caixa Economica ou em dinheiro.
§ 1. Ao secretario rompetc a dirccção geral dos spn·ir:os
da sccrf'! ar ia e de expediente.
~ 2.° Compct c ao thcsonreiro receber l}Uaesquer qunnt ia 3
n que o instlluto th-er direito e effectuar os pagamentos devido~. mediante prévia autorização da directoria, não podrndo
assignar cheques ou ordens c':e pagamento sinão juntanwnte
com o prcsirlente.
Art. 48. o~ YenBimentos dos lllf'tnbt•os da dirrctoria serão fixados pe!o conselho administrativo, de accôrdo com os
ncursos do instituto.
.
Art.. 49. Os membros na dirf'cf.oria rcspondPrfío pelas falf as commf'l tidas no exercício l',o cargo, como ~~~ a;-; mrsrnas
fos::-:t'n: IH':tticadas no exerci cio de cargo ou funcção vublica.
1\l't. 50. A directoria submetterá annunhnente, a exame
e approYação do conselho administratiYo, dentro do prazo
maximo de 90 dias, contados de to de janeiro, o balanço do
anno anterior. com todos os documentos e informações e junlarnf'nft' o rclaforio pormenorizado dos actos de gestão, dllr:llll n o mesJ;•w período.
Paragrapho uniro. Logo drmois de approYados. srriío pnLlic:-~dns uo ])im·io OJ'{icial, sem Olllfs IJara o instituto, todos
0

Leis ele 1927- Voi. li

12

i18

ACTOS DO PODER EXÉCUTI\'0

os referidos documentos, com a actu da reunião do conselho,
crL que foram ê>iscutidos n approvanos.
Art. [;J. O presidente f'!tn Sf'U ...; impedimentos srr:i sub~~ i I111do JWlo dh·ccf.or sccrclul'io e esfc pelo tllcsoureiro.
§ 1.'' Nos impe.dimentos revcntinos do I hesoureiro, designar·:i o presidPntc Ulll dos fiei~. que poderá pedir vcrifiração
do:-; valorNi, providenciando o presiL'•enle a respeito, sc111 prejuízo do r·t•r.;ulnr sPrvit.:IJ da thcsouraria.
§ ;! • " Nos impedimentos prolon~ados de qualquer dos di-

rectores, por motivo de molestia, licença ou qualquer outro, a
desiguac.ão será feita pelo ministro da Fazenda·.

CAPITULO VIII
IHI CON:-:lELIIU

Art.

fi~.

.\DMI~IHTII:\'1'1\'0

I•'ormam o con::;elho

administrativo o ministro

du Fazenda, u111 min islro ou directur do Tribunal de Contas,
designado. vela mniorm dos memiJros do Tribunal, o contador

gl't'al da 1\t•rtu!Jlira o un1 l'PIH'e;o;entante de cada ministerio, csc~olh ido I'I\lt·e o:-; d irPctort~s gt·t·acs e de ~ec(;ão, designados de
quatl'o e111 qu11tro annos, pelo re:-;peetiYu ministro, um repreSt•nt~ntc das :::ecrelaria~ Jas duas ca~as do Congres~o Nacional
e Ulll da Sf~e.rctal'ia rio Supt·etno Tr·ibunal Federal, designados
l'f•"ifH~e( i\ Ulllflllle (li' lO::: rn·n~idf'llles tlu Senado, Camara (~
do
Hupr·emo Tribmml F'Nit~ra.t.
l'arat;ra]lllo unicu. Ao ministJ·u da Fazenda ou na ~na
ausPIH~ia, ao ministro ou directur do Tribunal de
Contas ou
ao repreF:~lltanle do 1\linisterio da Fazenda, caberá a presidenllil\ d\tS l'PtllliOe~. exm·nondo u:; J'rmqões de ~ccretario 'J
contador gerl;\l da Hepubliea.
Art. 53. O con!!ielho administrativo funccionará com
maioria do SNt::; uum1beo~. em reuniões publicas, sempre •1ue,
por {'XCPpção, 11ão Jlre par·peer e.or.venicnfe o contrario, e deliberará ]JOl' lllaiol'ia dn \olo~, at!rih11ido uo pt'l~:-;idPIIIP o Yoto
de qualiqa,de.
Paragrap·bo unieo. Os membros da diredoria comparecerão ás reuniões, IHH'ticipando das discussões, sem dirril o, a
voto.
Art. 54. Os membros do conselho administrativo s1•rão
gratificados com a importancia de 100$. de cada vez, por sua
JH'PSI~n~a :í.:; reuniões, exceplua·;Jo deutc dispositiYo o ministro
da Fazeuda.

Art. 55. Compcto ao l'OO~elh~, adntiuistJ·at ivo, além da c,
especialmente rderidas em outras disposic:õcs:
a) n•J·if'ie~r a r~gulal'idado tlas iQscrip<:õos;
1) .itllgm· da legulidurlo das ponsões c paculios;
c) fl1'ctdir do~~ recursos interpostos pelos
contribuinte~
ou IH•ndieiarios dos de:-;pachoi'\ da direoloria;
' " llf'~::1nizni' hascs e expedir instrucções para cmprestimo:-:;, fmHH'al n ,inros:
,.; daho1·:u· ~(~11 rr~inu•ulo inferno.

altrihuh;õe~
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c) os IL•gados, doações, subscripções c quaeS<Iuer bcnefieios provindos de particulares, c, as subvenções dos poúcITS puhlieos;
;
.
.
d) os jttl'os dos elllJH'ostunos c os do capital assun con-

~liluido.

Art . .:.?3. As receitas mencionadas nas lctlras a e b, e bem
assim as importancias dos cmprcstimos, com os respectivos
juros, salvo o caso dos conlrilmintes que não .receberem ou,
por· qnalqtwr c:num, deixarem de receber vcncnnenlos on eslipt·Hdios em folha de pa~amenlo Llo 'l'hcso~u·o c sw~s reparf.ic'ões ou deixarem o serviço do Estado, seruo perceb1Lias !'elo
Tfws~uro Nacional e suas repartições, mediante desconto em
rol h a de pagamento c enlregues ao instituto dentro LI os :10
dias ~Pgll i 11 tes, ah~m dos qnam~ responderá o Thcsouro pelos
.iuros de 8 1o ao anuo sobre as imporlc.uwias dcsüoutudas, cmquanLo as retiver.
.
.
.
.
Art. .2/t. Os fundos do msttt.nto, cxclmum~ os destmados
ao pagamento das pensões c pcculius, serão applicudos:
a) nas Llc~vezas do instiluto, assim de material como de
pessoal;
b) em emprcslimos aos contrilmintes;
c) na a~.quisir:.ão Lle apoliecs da divida publica;
ti) na aequisir:ãu de ~a~a vara in:::ürivtus c bcuefieiarios.
CAPITULO V
DOS El\lPRESTll\108

Art. 2:,. Denlro dn limite de 80 (;lc1 da sua I'esur·va total
cunstit.uidn, o in~lilnl.o facultará emprcstimos aos :-;mts contrilminte~, á taxa maxima de 12 t;lo ao annu, mcdianf e desconto
em folha ou outras quuesquer garantias:
a) até o maximo do .'J.O o/o do pcculio consolidado ou livre
du período de carcncia;
b) até 10 'lo do pcculio ohrigaf.orio;
c) mediante caw;ão do titulas da divida publica federal c
até o maximo de 80 % da cotação official, à juros determinados pela directoria.
§ 1. o Si, ao fallccer, o mutuario estiver em debito por
emprestimos, feitos na conformidade das lettras a c b, a importancia tieYida serú Lle8eontada do peculio, para fixação do
liquido.
§ 2. o No caso de perua do emprego ou exoneração, á qualquer titulo, dar-se-ha a caducidade do poculio, si o contribuinh', devedor do instituto, não iniciar no prazo maximo
de 90 dias, o pagamento de suas obrigações., de accôrdo com
o § 1 o do art. 13. Compensado o debito, accrescido dos juros
couf.ractuaes, com as importancias das contribuições anteriornwnte pagas, ou outro qualquer credito existente, e verificado saldo a favor do instituto, será este cobrado judicialmonte, por meio de acção executiva, no fôro do credor. Do
contract o ele crnprcslimo devorá constar cxpressmncnte esta
eircmustancia.
§ 3. o A requot'imonto do interessado, poderá o eonsclho
admil!istratiYo prorognr o prazo de quo trata o paragrapho
anteriOr.
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§ 4. o O conselho administrativo, cx-o{{icio ou a pedido.
poderá t.amhem cancellar o debito rcsl.tmto, uma voz evidmtciada a insolvabilidade do devedor.
Art. 2ü. Qualquer outro· emprestimo feito, a ftmccionariu.-;
fúra das condições estabelecidas no art. 24 não será dedu:t.ido do peculio; o mutuario pagará uma taxa de garantia, deseoutada no acto, nunca superior a 1 %, obedecendo em tudo
ús demais tabellas.
Art. 27. As consign::Jções para amortiím<:ão de emprestimos, averbadas nas folhas de pagamento em favor do instituto,
gosarfto de todas as vantagens constantes do decreto n. 17.146,
ue 16 de dezembro de 1H25, sendo permittido consignar atf~
um terço do vencimento ou estipendio.
Art. 28. Q consignante ou funccionario que, por qualquer meio, acarretar prejuízo ao instituto responderá pelo
uawno causado, sem embargo àas penalidades de que se tornew
passíveis, na f<írma do art. 54 c seu paragrapho unien fio
tlccrcf.o n. 17 .14ü, de 16 de dezembro de 1925.
Art.. 29. As condições, prazos, taxas de juros, garantias
e outros requisitos referentes aos emprestimos serão estabelecidos pelo conselho administrativo, sob prorwsta da d ircctoria.
A1·t. 30. Nos emprcstirnos feitos com garautia de til.ulos
da divida publica federal, fica o instituto, para o effeito das
amwtações na Caixa de Amortização e nas Delegacias Fiscacs,
equiparado ás repartições publicas federaes.

CAPITULO VI
DA Al!QUISIÇÃO OI~ CASA PAfiA INSCniPTOS E lH<)NI'<:PICIAll.IOR

Art. 31. E' facultada aos contribuintes e lwneficiarios a
inscl'ip(;ão para acquisição de casa para morao ia.
l'aragrnpho unico. Da inscripção deve constar:
a) o preço do immovcl:
b) a renda mensal;
c) o local;
d) o nome do vendedor;
e) o vencimento disponível do vretendenl c á inserivç:io;
f) o tempo de pagamento;
g) a entrada com valor em dinheiro para
auxilio da
CUlllpl'a.

Art. 32. São eondiçõcs de prcferencia para ser ucferida
a acquisição:
a) o preço do immovel;
lJ) entrar o provunentc com qualquer quantia para "uxilio da compra;
c) menor prazo de pagamento.
Art. 33. Por ordem da inscripção, serão os predios examinados, desde que seja possível a proposta. por perito do
instituto, após haver pago a taxa de 30$, podendo ser acompanhado por outro perito da confiança do proponente, correndo as despe1.as deste por conta do mesmo proponente.
O presidente do instituto será o desempatador.
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A1·L :;'I. ~\ illlporlanGia do Clll[ll'Cslimu SPI'Ú <'(;Jlslituid:t.
dat; verba:-> ~cguinlct;:
a) U }H'CI,;O do ÍllllllOVCl;
b) juros do cmprcstimo;
C) ucspezas de impostos C CSCl'Ípturas.
~\rt. 3!J. A cal'go uo proponente á compra fieurão:
a) O pagumculo Clll uia UOS impostos lllUlliCipaes O fcderaes;
b) o seguro coulra fogo, fcilo em companhia designada
pelo instituto;
c) as obras de Gonservavão do immovcl o o cumprimento
Lias c.xigcncias das autoridades fedcracs ou municipaes Lluranle o pmzo de arrendamento ou vagamento.
Art. ~H). O juro cubnulo velo insl itulo não potl<~L':Í. su1· -;apcl'im· a J (jÓ ao mcz sobre a imporlancia rcaln:enle lll~vith,
de mouo que, scnuo fixa a presta~,;ão mensal, en: cada IIH'Z o
juro c:illlinua e a amorliza~,;ão se eleve, applicamlo-se assi111 o
~yslcnm .. Price".
Art. 31. A acquü;i<,:ão do inunovel será feif.a IJUI uo11w 'l•J
instituto c l'IÜL'I'fWP ao proponente. por um coulrado do al'l'Clldanwnfo. "· uma vez paga a ultima preslacão e ctunprida;
as L 1 l'lllai~ elausulas do cunlmclo, Sl'l'Ú a propriedade transf0rida. com a ohl'igacão de consl iluit· l1em de {iJmifio. ~crvinrlo
Jl;u·a ."eu domicilio, nu::; termo::; cus artigos 70, 'i J, 'i :2 e 'i 3 do
Codigo Civil.
~\rl. 3~. lJudel'i'ío os 1Jcncfieiarios do funceional'iu.
em
ca~o de falleeiluenlu deste, continuaL' com o arremlamenlu até
final, sujcitamlu-::;t: ús clausulas du cuulradu que lhL'S ser(L
traspassado.
Paragravho un iro. Poderão 1'CílW'l'CI' pnrmissão para al'rendar o innnuvel, em lugar de halJilal-o, afim de facilitar o
vagantcnlo.
Al'l. 30. No caso f!,c ilnpossibilida1le de continuação do
arrenuamcnto, ser:'l u prcdio vendido, e, com o respectivo produeto, pago o inslilulo do que lhe for devido (in:porlancia
dispendida), o saldo será entregue a quem de direito.
Art. ·10. O prazo para vagamenlo L1;0 immovcl jamais ex ..
cederá de 20 annos.
Art. <1 1 . As dcspczas accrcscidas com a conservação uo
inmwvcl, pagamento de impostos, não feitas nas datas pro~
prias, serão levadas :i conta de capital, vencendo o juro de 1%
no mcz c pagos independentemente da prestação conlractu:.ll
c feita c1,irectarncntc ao instituto.
Art. :'12. Aeccil a a proposta, scr:í lavrada a eseJ'iptura d'J
promPssa ue venda c eonseqncnlcmcrüc entregue o signal convnncionado, constamlo da cseriptura que, em ca~o dn at'l'C[Wnriin:ento do comprador, será perdido o signal entregue; c, sendo a falta (,o vendedor, scrú o signal restituído em dobro.
Art. 43. Como preliminar da transact:ão, dará o inscriplo
forJas as gat'anl ias da rcalizat,:ão da compra, quer averbando a
eunsignat,:ão 1Wcnssaria, quer dando uma procurat,:ão irrevogayel para l'ecchimcnlo do seus vencimentos, para qlle com a
partP dP qne disponha, sejan: pagas as dcspczas feila~, o signa 1 perdi<-'·o e os l'Cspeclho::; juros.
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Aet. 4G. O instituto será adrr.inistrado por uma din•d\l·
ria composta de um presidente, um secretario e um t.hego~I
reiru, assisf ic'a por um conselho administrativo.
§ 1, 0 O cargo de dircctor do in:-;Lif.uf.o l\ incompafiYPl e:)lll
P exereieio de qualquer outro cargo on funcção publka.
!:i. 2. 0 Na hypolhesc de ser nomeado ou escolhido para a
dircctoria do instituto pessoa detentora de cargo ou func1;;io
pn!Jlica, deixará a mesma, antes da posse, o exercício do rnrg~,
que oecup:wa, com pcr('a total de vencimentos ou uulns
quacsqucr vantagens pccuniarias .
.Art. ft(). O prc~idcntc da directoria será escolhido cnt!·n
pessons de rrconhccida capacidade e nomea(o por rJecrP.lo do
Presidente da Republica, referendado pelo mini~tro da Fazenda c pcr111ancccrá no cargo cmquanto bem servil·.
J>m·agrapho uniro. Compete-lhe o exercício de todas as
func!,'õrs de ndminlslracão c:Jo instituto, repr~sentaJ-o em juizo
e r,·,ra drlle e a dirccf:ão immediata da contabilidade e calculus
,, cl u al'incs.
A d. 1,7. O sr:Tf'farin c o thesourciro scrfío c ..;;colll ido<s
pelo conselho administrativo, com approvação do ministt·u da
l'nzPnda. df'JWn:l!'nc'o o provimento nc carg·o cfe thesourPiro do
p:-esta6io de fianca que o coi·lselho administrativo arbitrar·,
pocf<'nrlo f'Ct' c:11 apolicrs da divida publica federal, em caucrnela r'a Caixa Economica ou em dinheiro.
§ 1. Ao secretario rompetc a dirccção geral dos spn·ir:os
da sccrf'! ar ia e de expediente.
~ 2.° Compct c ao thcsonreiro receber l}Uaesquer qunnt ia 3
n que o instlluto th-er direito e effectuar os pagamentos devido~. mediante prévia autorização da directoria, não podrndo
assignar cheques ou ordens c':e pagamento sinão juntanwnte
com o prcsirlente.
Art. 48. o~ YenBimentos dos lllf'tnbt•os da dirrctoria serão fixados pe!o conselho administrativo, de accôrdo com os
ncursos do instituto.
.
Art.. 49. Os membros na dirf'cf.oria rcspondPrfío pelas falf as commf'l tidas no exercício l',o cargo, como ~~~ a;-; mrsrnas
fos::-:t'n: IH':tticadas no exerci cio de cargo ou funcção vublica.
1\l't. 50. A directoria submetterá annunhnente, a exame
e approYação do conselho administratiYo, dentro do prazo
maximo de 90 dias, contados de to de janeiro, o balanço do
anno anterior. com todos os documentos e informações e junlarnf'nft' o rclaforio pormenorizado dos actos de gestão, dllr:llll n o mesJ;•w período.
Paragrapho uniro. Logo drmois de approYados. srriío pnLlic:-~dns uo ])im·io OJ'{icial, sem Olllfs IJara o instituto, todos
0

Leis ele 1927- Voi. li
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os referidos documentos, com a actu da reunião do conselho,
crL que foram ê>iscutidos n approvanos.
Art. [;J. O presidente f'!tn Sf'U ...; impedimentos srr:i sub~~ i I111do JWlo dh·ccf.or sccrclul'io e esfc pelo tllcsoureiro.
§ 1.'' Nos impe.dimentos revcntinos do I hesoureiro, designar·:i o presidPntc Ulll dos fiei~. que poderá pedir vcrifiração
do:-; valorNi, providenciando o presiL'•enle a respeito, sc111 prejuízo do r·t•r.;ulnr sPrvit.:IJ da thcsouraria.
§ ;! • " Nos impedimentos prolon~ados de qualquer dos di-

rectores, por motivo de molestia, licença ou qualquer outro, a
desiguac.ão será feita pelo ministro da Fazenda·.

CAPITULO VIII
IHI CON:-:lELIIU

Art.

fi~.

.\DMI~IHTII:\'1'1\'0

I•'ormam o con::;elho

administrativo o ministro

du Fazenda, u111 min islro ou directur do Tribunal de Contas,
designado. vela mniorm dos memiJros do Tribunal, o contador

gl't'al da 1\t•rtu!Jlira o un1 l'PIH'e;o;entante de cada ministerio, csc~olh ido I'I\lt·e o:-; d irPctort~s gt·t·acs e de ~ec(;ão, designados de
quatl'o e111 qu11tro annos, pelo re:-;peetiYu ministro, um repreSt•nt~ntc das :::ecrelaria~ Jas duas ca~as do Congres~o Nacional
e Ulll da Sf~e.rctal'ia rio Supt·etno Tr·ibunal Federal, designados
l'f•"ifH~e( i\ Ulllflllle (li' lO::: rn·n~idf'llles tlu Senado, Camara (~
do
Hupr·emo Tribmml F'Nit~ra.t.
l'arat;ra]lllo unicu. Ao ministJ·u da Fazenda ou na ~na
ausPIH~ia, ao ministro ou directur do Tribunal de
Contas ou
ao repreF:~lltanle do 1\linisterio da Fazenda, caberá a presidenllil\ d\tS l'PtllliOe~. exm·nondo u:; J'rmqões de ~ccretario 'J
contador gerl;\l da Hepubliea.
Art. 53. O con!!ielho administrativo funccionará com
maioria do SNt::; uum1beo~. em reuniões publicas, sempre •1ue,
por {'XCPpção, 11ão Jlre par·peer e.or.venicnfe o contrario, e deliberará ]JOl' lllaiol'ia dn \olo~, at!rih11ido uo pt'l~:-;idPIIIP o Yoto
de qualiqa,de.
Paragrap·bo unieo. Os membros da diredoria comparecerão ás reuniões, IHH'ticipando das discussões, sem dirril o, a
voto.
Art. 54. Os membros do conselho administrativo s1•rão
gratificados com a importancia de 100$. de cada vez, por sua
JH'PSI~n~a :í.:; reuniões, exceplua·;Jo deutc dispositiYo o ministro
da Fazeuda.

Art. 55. Compcto ao l'OO~elh~, adntiuistJ·at ivo, além da c,
especialmente rderidas em outras disposic:õcs:
a) n•J·if'ie~r a r~gulal'idado tlas iQscrip<:õos;
1) .itllgm· da legulidurlo das ponsões c paculios;
c) fl1'ctdir do~~ recursos interpostos pelos
contribuinte~
ou IH•ndieiarios dos de:-;pachoi'\ da direoloria;
' " llf'~::1nizni' hascs e expedir instrucções para cmprestimo:-:;, fmHH'al n ,inros:
,.; daho1·:u· ~(~11 rr~inu•ulo inferno.

altrihuh;õe~
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CAPITULO IX

Art. ~ü. A dit cctoria nomearú o pesso.al _necessario á
(•Xe:cw,;ão dos ser·viço:; do instituto, em comm1ssao poe um
anno, e lhe fixarú os vencimentos, com approvacão do conscl!w adrninistrati\o.
§ 1. u f-;(mwntc a·pÓ:' esse per iodo e ver ifieada a eapacidad,. fmrcc ional de cada lllll. será effecti vudu a nomear;iiu.
~ '.!. (, A lli·Jili..;::;ãr) do.-) fnnccionarios
do inslitulo, assim
nomeados, será suuordinada aus mesmos fJJ't'l~r>ilos que em lei
r·egularn <_ltl vierellt a J'l'gnlar· a dPmissüu dos l'uneeiouario.-;
plllllicos da União.

CAPITULO :\
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 57. O ministro da Fazenda designará annualmente,
e em occasião que lhe pareça mais opportuna, uma commissão
de trcs funccionarins rlf' reconhecida competencia, para examina:- a. escriptura(:ãü rJo instituto c os documentos em que
cll::l se basear, levando ao eunhreirnenlo do conscl ho administrativo as informa1~ÕeH l]lW lhe forem apresenta.das, cOITCIHiO
ns dt'SIH'sas exiJ·aol'diuar·ias eom este Rr~rv i~·o, pnla verha
"Event.uaes", do orcament.o do Ministerio da Fazenda, emquauf.o não houver dotaçfío especial.
1

CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 58. As lmportancias recebidas pelo instituto serão
depositadas em conta corrente, srmpre que possível, com
juros, no Banl'o do Brasil n11 Plll suas filiam; ou agencias.
Art. 59. As Delegacias Fiseaes nos Estados rmneU.erão á
diJ'f•cloria do instituto, dentro do vr·azo maximo de 30 dias,
todas as reclamaçõeR ou documentos que lhes forem u.prcsen1arlo .;; pelos contribu mtf's ou beneficiarias.
Art. 60. O contribuinte pagar:í 10$ pela caderneta de
inscripr.ão, 15$ por urna sf'gunda via e 20$ pelas vias seguintes, no caso de extravio ou inuf.ilizar;ãu da primeira ou das
substitui·das.
§ 1. o Por nnnotação em carlernela, em razão de melhoria
de veneimentos c nos casos de transfercncia de rcparticõe.3,
com acce~so. o inscript.o pagará 1$000.
§ 2. o Os títulos, guias e certidões pagarão os seguintes
emolumentos:
a)

titulo-cada um, 5$000:

u) guias-cada uma, 3$000;
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c) certidões, c>.1a uma 2$, não cxcedenao estas de :w
linhag Psrritllas t'lll }ln['·el de 0,22 x 0,33 e mais 1$ por grnp·J
tle JO linlra:-; que l'orer1r excedendo das 30 linhas jti. escriplas.
§ ;) . " Si o papel Pxceder qualquer das dimensões indicada<, a eertidfio IJUgar;í. mais um terço do emolumento devido.
Art. 61. O pagamento se farú por Ycrlla na secretaria e
ns imporlancias coiH·adas sPriío altrilluidas aos fundos úu
in::; titulo.
Art. ü?. Ficam isentos c)(, !:lei lo de eslampilha os recibos,
I·oqll!~l'ÍIIH'n(us n ou!l'os papl'b n~rert•nlt·~ ao inst it do.
Art. ()3. Fica com~edida frnnquia postal e telegraphica
1'ar·a lodo o l'X{)cd iclllc do inst.itutn.
Art. HL l<'ie~\< o tlirector presidente autorizado a permiUir o pagamento dos prumios de pecul ias, constantes da:,
taht•llas A c B. calculadas par:1 pag::unenlú annual adeanlado,
em prestações mensaes.
Em casú dtl mort~. porém, ~erú descontada do peculio a
inrport:1ncia· COl'l'('SJHlltdPtltP aos IIH'ZPS l'lll dd1i to.
Art. G5. Poderá a direcl'oria do instituto designar nas
Delegacias Fiscacs e nas Collectorias do Acre c Hio Branco,
um representante do in::;tituto.
Art. GG. Aos funccion:1rios representantes do instituto
compete:
n) receber pcdit.los de in.;.;crip(,'ão, organizados na conformidade do que fôr estabelecido pelo regimento interno o indirar quacs os funceionarios que são obrigados a contribuir
para o instituto, indic:1ndo nome, funcção, vencimento, idade
e l'~lad11 civil;
b) forncerr ao insfilulo ~s
infÓrmações nccessarias á
t•xecw;iio deste regimento;
c) fazer pagamento de pcculios onlcnados pela dircctoria
c ]H'lll n;;:sirn de pensões.
Art.. G7. Podcrfío essc>s agentes ter auxiliares, nas cidades
mai.-; distantes, c rccPbcr:ío pela representação uma rcmuncl'a~iio qno lhes fôr arhitr:1da pela dircctoria, com approvaeão
do conseiho administrafiYo.
Art. <iR. Log-o rpw o drscnvolYimcnto do serviço exija, o
instituto vodcdi mGnlrr. na canil ai dos Estados, agencias proprias.
Art. G!l. Os casos não previstos neste regulamento c no
t·cgintPnfo iHtPrno serão resolvidos por instru(~çõcs expedida:!
Jll'lo conselho adrninisf rativo.
Ilio de Jatll'Íl'O,

::o

de abril de E):?7. -

Getulio Varaas.
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TABELLA A
i'lil.C\T!O A:'\:'\U.\L Pon

Iclndc

20 ............
:.'l ....•......•
2:!. ............

23 ............
:.'·1 .. ..........

23$Gl3

v 15
19$111
19$558
iH$881
:.!0$274

~ü!tiO~:J

20:iiG90

v io
2.1 ~i0/6
2-l~ü31
:!G~>O:!H

••••••••••••

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

2ü$0ü3

~{)
!~ "j • •••••••••••

~~~!'1'!9
27~:7:?4

::..>~

1 :000~000

:?i$17;:)
21$587
22~0Hi

v

DE PE!:l'L!(l

20

16~851

11$:!50
·17$31~3

17$897
1H:íin~

1S$G67
19$083
19$5~:2

:!H ....•...•..•

:?8lii3!:i0

2:!$5811

19$~)86

:.'!1 ........•...
:10 .•..••.•••.•

2~t$121

::n~ogs

:!1 ............

:wM:!2

23*GHI
2-1*281
?·1$90 7
2r>55G3
26$255
26$993
27$7/t4
28$515
29S38ü
30$269
3Uf,196
32$170
33$1921
3M>i21ift
35$391
:36í·57 4
37$813
39$116
40$483
41$021

20$17'•
?0$989
2!$::>30
2:!$101
22$70:!
23$347
2-Hroo3
2-1$70G
25*446
26$22;)
27$015
27$908
28$S1R
29$715
30$78:3
31$81ü
32$9GO
34$1!15
35$389
2t6$G9fl
38$083
39$540
41$081
42$705

:s~
•)•)

,).)

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

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

:.:!l*:oos

31~318~
~!1 $980

31t ••••••••••••

32f;:817

:1;) . ...........
;q; ............

33$6P:3

'I·-

... .. . . . . . . . . ..
..••......••
"14.0 ............
............
til • • • • • • • • • • • •

34$G13
215$515

'''-'

36$5~3

3D ..•.......••

"~

37$G.?9
38$740
39$895
41$102

43 ............
·'~·'1 .••.........

43$G81

~.~

J,) • • • • • • • • • • • •

"l) .•.......•..

''7 ............

.'J ;-~ ••••••••••••

4.9 .•..•......•

!10 ............

ti2$3M

4~~0()4

1<iS503
48$009
49$581
fí1$223
5?$034
54$7?8
56$595
58$051

43$427

óJ,) ••••••••••••

~r:

ô2$722

45$013
45$681
lt8$4il7
50$280
5?.$2.f8

50 ............

ô~$93r5

5:í$2(i;)

()7$286
ô9$72G
728219

56$4H)
58$692

:51 ............

;,z.............
53 ............
;-,.,., ...........

::ii ............
fí8 ..•.........
ri!l ............
(i0 ............

fi I ............

60~393

74~952
77~sin

ô::J ..••••••••••
(i.i ...........•

80:ii7·10
83$802
87$038

(i:), •••••••••••

!l0$445

fi(i ...........•

94$0i~3
97~81Z

(;2, ..•..•.••••

C7 ............
ôR ............

101$798

(',q_ ...........

10G$008

~

11 08F.,R

n ............

(ii$089
ôi)$(i1lt

4/t$425

-lG$241
47$4:?2
50$19'.?
G2$342
54$ü2t
57~035

v 25
15$876
1{)$0:37
1G$:Jt.1
1GSGGO
1i$006
17$381
17ltl'78
18$20l
18$li:H)
f!)$l0ü
1!)$;J!Hl
20~118

20$tiü7
21$245
218HG7
22$501
23$181
23$8üU
2-1$G:Jü
25$155

26$288
27$189
28$1:!!1
29$1:20
30$lfi!}
211~277

32$H6
33$683
34$9!10
36~:37.\

v 30
14$085
15$:::13~~

iG$023
15$9i:íl
16l!i29n
1ü$üü7
17~0;);)

17$-'lti(i
17$90lt
18l!i:l5\l
18$8" í
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'I'AUELLA B

A mnsma tabolla A,

arl'.r'P~cidas

todas as contrilJU ições

dP mais 1fi %.

TABELLA C
6 1/2 %

Pensão

Idade

t ..••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••.

f$05!)

')
I..J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5$94~

:3 •.•.....•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-1 .••.•••••••• •••••• ••••••••••••••• ••••••••••• ••••
fi •••••.•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••

G$8ü'7
5$8!8
5$789
5$775
5$7';3
5$780
5$7H3
5$810
5$830
5$841
5$873
5$895
5$915
5$931
5$951
5$959
5$978
5$995
6$010
6$025
6$042
6$061
6$08-i
6$109
6$156
6$165
6$196
6$228
6$26·i
6$:300
6$339
6$381
6$126
6$473
6$524
6$578
6$635
6$696
6$760
6$829

6 ......................•.......•........••....•..

7 ..........•..•.••••.•.•••••••••••••.••••••••••••
R ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
H.•••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••

1o....................................•...........
11 ...........................•.........•••........
12 ............................•...•..•.•.••.•.....
1 :~ .......................................... .
14 ....................••.......•.•....•..........•
1r; ......••....•••.••.•••••••.•••••••••••••••••••••
16 .....................••........•....•...........

17 ............................................... .
18 ............................................... .
19 ............................................... .

20 ............................................... .
21 ............................................... .
~~-

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

23 ............................................... .
24 ............................................... .
25 ............................................... .
26 ............................................... .
27 ............................................... .
28 ...............................•....•.....•.....
29 ...............................•................
:10 ...............................•................
:lt ............................................... .
3~ .................................••.......••...•
3:1 ..........•..•••..••••••.•.•••••••.•.•••••••••••

3-1 .....................•.................•........
3[) ...........•.•...••..•.......•.•.•..•••.•••••...

3ô ............................................... .
37 ............................................... .

38 ................................................
39 ............................................... .
40 ...............................................•

,.

41................................................ "
.)? ..........................•.•.•••••••.••........ '
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Idade

Penlio

13 ......... ' ............ ' ........................ .

•,,,,,
e.
45 ............................. ' ................... .

~4,,,

I

t

t

t

•

f

f

•

I

I

I

f

tI I

t

f

f f

f

t

t f

t

t

f •

t

t

t

t

t

t

f

~i() .. ...........••...•..•......•...• ., ...•.....•.

t

t

1111

••

t

47 ..................................... ........... .
48 ..••..•...••...•....•••••.•.•••....••.••..•.....
4!J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•••••

50 ............................................... .
51 ..............................•.•...............
52 .......................•..•...........•.•.......
53 ........••..•••••••.•.•••••••.••.•••••••••......

r>ti. •••••••••••••• ·········-········ ••••••••••••••••
55 .......................................•........

56 ............................................... .
57 ............................................... .
!l8 ............•.•.......•..••.....•..•.•..••..•.••
G9 •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

61 ............................................... .
62 ...............................................•
63 ••.......••••..•.•..••..•••••••••••••••••••.•.••

61 .•.......................................•.....•

65 ............................................... .
GG •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

67 .........•...•...•••......•...................•.
68 ......•.•••.••••••••••.••.••.•••••••••••••••••••
6!1 ••.•...•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

70 .................•.........•....•••..•....•.•...

71 ................•.•.•.•...•.••.•••.•••••••••••..
72 ............................................... .

7::1 ••••..••••••••••••••· ••••••••••••••••••••••••••••

74 ............................................... .
7fi ....... ; ........•..•.......•.••.••..•.•.•..••...
7íi ............. ·.............•.....•..••...•••.....

77 .................................. ·............. .
7R .................. ................ , .•......•.••..
7!1 ............••.••.•.••••••••••••••••••••••••••••
8() ..........•...••••••••••••••••••••••••••••••••••

RI ••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
82 ...........•...•.•••••••••••••••••••••••••••••••

R::J .•••••••• • ••••• • ••• • ••••••••••••

~.

• •••••••• • ••••

84 ..........••••••••••••.•••••••••••••••••••••...•
R~ ••....•.•..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RI~ ..........•••••••••••••••••••••••••••••••••••...
87 ..............•....••••..•••••..••••.•••••••...•
88 ...............••••..•••.•••..••••••••••••...••.
8H ..........•...•••••••••••••••..•.•••.••.•••.....
~0 .•.....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!lt ............................................... .
!l2 ................. ~ ..............•...••..........
!l:-1 .•..•••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•
94 ......................................•.........
Çl5 ...•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••

96 ............................................... .
97 ............................................... .

98 .. ........ ~. ...... ························ ....... .

6$904
6$982
7$066
7$155
7$250
7$352
7$460
7$576
7.699
71831
71972
8$123
8$283
81456
8$639
8$837
91048
9$274
Dl5l7
9$777
t0$0:>6
101356
101678
111024
11.397
111798
121230
12$696
131198
13$740
141325
14$957
t5164l
161380
171181
18$084
t81984
20SOOü
2tltt0
22$30!1
23$609
2!il023
26lã57
281223
30${)33
3fl9f)7
341130
36S.U.t

38$95i
4llfl7~

441590

-171793
f\1!222
541922
5RI875
63SHIS
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Pensão

Idade

07$G5t
. 72$,Hrl
77$670

flfl ..................•..•.••.••.••••.•.••.•...•.•••

100 ...........•••.••.•.••••...•••••.•••....•.••••.•
101 ...................••..•....••••.•...•••..••....
1 o~ ................••••..•.....•••••••••••....••••.

83$-\08
!m~r1!B

103 ............................................•...

t o:3$o;)7

·JO·í ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TABELLA D
Pi>;s.\n

\fEXR.\T-

,\TTI:'\Iiill ::! I

TEMPOnAnT.\

ANNO~,

QlTANI10

POR

1 :000$ nE

RE PAOA

PEC::ULTO

O PF.f:lJLTO

ATl?

L~'l'F.fiiL\T.

Pen~:in

lcbrle

1 ...........•.•.••..•.•.•....•.•.••.....•.......•
2 .............•....•...••..•.••........•.........

:l .. ........................•.....................

lt .• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••
!1 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
fi .......•...•••....•••.•••••••••••••••••••••.••••

7 ................•....•..•.•••..•...•••.•••.•••.•
H.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
H ....•.•.••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••
10 ............................................... .
11 ............................................... .
1~

............................................... .
11 ............................................... .
1 '·· .............................................. .

1 ~ ..•....••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••...•
1G ....•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
·J i ............................................... .
1 H ..•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••
1 \) ........•.•....•••••••••.•...•••••••••••••••.•••

,? (I .•.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

íi$0G!l
!>:fi92u
G$81~

G$73ti

5$üfH

5$651
5$6:15
5$628
5$6~1'.?

5$642
5$658

5$676

5$697
5$71R
5$739
5$758
5$77;)
5$789

5~799

5$806

Hio dr Janeiro, 20 de abril de 1927.- Getulio Varaas,

DECRETO N. 17. 779 -

DEf:HETO X. 17. 7RO -

~};.o ·FOT Prnur..\nO

nF. 22 nr.: .mmr. nr.: 1927

A JlJH'01'fl o 1Jrojcclo c m·r:amcnfo na 1~mportancia de rc1.<~
fi9:.'J8i$170, para a consh·w~~·tío de duas cai.T~as d'agua nas
1mmcrliaçlies das r>stnnirs de lfalJcrnba e de Pm·aauassú.
na li11ho rle Rmn{im o Paroqun~;siÍ. 110. 1·rde fcdcrol m·1·cndorlo tí (',un J~trn/r i o FI'I'J'o- \"io1·ifl l~''sll' TJrosileil·o

()

PI'P~iiiPnfP

a! f 1':1' r,,ndn

r111

da Hrpuhlirn dn:;; Rd:1tlo:;; Unidos rlo Dr'nsil.

IJil" rc'qllí'l't'tr a "I :ompnnh ia Fl'l'l'n- Yhl'i:l l•~·:~t••

185
Brasileiro", arrendataria da rêdc fNict·al dos Estados da Bahia,
Sergipe e do Norte de Minas Gcraes, na conformidade do eontracto autorizado pelo decreto n. 14 .Oô8, de 1U de fevereiro
de 1920, c ele accôrdo com as informaçõe:-: pre:.,r adas pela lnspcct o ria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Firam approvados, de accilrdo com o~ documentos quo com este baixam, rubricados pelo direclor gpr·al
de ExpPdinnte, interino, da ~Pcrdaria de E~·dado do:-; l'egoc~ios
da Viac:1o c Ohras PulJUlicas. os IH'njectos c rc:-:twd iYos ot·camcntos, nas imporluncias, rcspectivanwntc. de ~!5 :2t)3~0HG
(trinta c cinco contos duzentos e sr·s~cnta n trr•s mil seiscentos
e oitenta c seis r1'i"'1 e dP :J1:J:!3!$181 (ft•iula e quatro t•orltos
cento c Yintc o tres mil quafrocenfos c oitenta c quatro réis).
})ara a eonstrucciio dl' duas caixas tl'agua nas immediat::Õ('S da..:
esfacõr•s de Itaberaba c de Paraguassú, na I inlla dl' Bomfi!ll a
flnr:igttasst'r, na l't~dP ff'dr•r·:tl :tnr•ndada ú CollJJlillllli:: ,,.~·r'l'll.
Yiaria Ji~'stP Hr·nsilr•iro".
Pnr·agTapho unico. O pngnrnPntn das dcs}wsas c!'í'r•r·ln:lll: •.~
com a consfruccfin dPs:;:as caixas cl'agua será feito intPgr·:llmente em moPda corr,•nfc narional, de accôt·do com n di~posf11
no ~ 1o da clausula r>fl n ~ 2", aliJwa b, da rlau-:ula fi? do t•if:tdll

confracto.
Rio de Janeiro, 22 de n!Jril de 1927, 10Go da Ir.dppr•ndcncia c 39° da Ht•pulJlica.
\VMmr~r.TON

Lns P.

DE Sotr~.\.

l'irfOi' f{nnrln•.

f)Ef:HETO

~.

17.7R1

-DE

27

DE ABfilL DF.

1927

Dispõe sobre as homenagens funcbres prestarias 1)(!lo GnN'1'nn
Fnlr>ral an presidente rio Estadn dr S. Paulo, nr. ('orlos
dr> ('ompos, nestn rlntn f'nllrddo

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Br·nsil.
nffcndcndo aos alfos e rPievanff's srrviços prestado~. cnrn drdicn('iin c lcaldadf'. ao pniz P fi Republica, pr•lo presidcnfn dn
Estado rir f:. Pnnln. D1·. Cndos dP Campos, nesta fiai a fa llncidn, resolve que, a parf ir rln presente da f a c duranf e f.t·cs
dias. que serão considPrados de luto nacional, ~P.ia a handnir·n
hnsfi':Hia 1'111 flllwl'::tl em todas ns rf'partir.:õf':;. P'llhlieas, nns
qu;H·~ ni'io haverá f'xpcdicnf c lw.ic.
Hin dr Jnnl"iro, ?7 dP aJH·il dP 1927, 10ô da IndP[WllflPncia
0

c ::1!1" da Hcpuhlicn.

\V.\RTil:'\GTON

J.nR P.

DE SOFRA.

A li(JIIS/11 dr ritn?Jifl dn rostdlo.

I

l•

I

tR6
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DECll.lTI'rO N. 17. 7R2 Modi(it11

n.

DE 2 DE MAIO DE 1927

drnominação dn rndd1•n dP cnufn r.nml do lnst ifnfn
BenJamin Cnnstanf.

O Presidenf.eda Republica dos Estados Unidos do Bra~il:
Attendendo á conveniencia de desenvolver o ensino d~
ranto no Instituto Benjamin Constant, destinado a acolher
f' educat· os menores cPgos, fl usando da atf.rihnic;ãn qun Ilw
t'OJtfere o m·t. 4S, n. 1, cia Constituição:
Itesolve que a cadeira de cnnto coral escolar do refPrido
iw;f ituto. presrmff'menff' vnga, passe a donominar-se "cad••il·a df' canto e canto coral", alfernmJo-se, nessa corfol'midarle. o texto dos arts. 5" e 205 do regulnnwnfo nnrwxo no
d••cJ·pfo n. H.1Hi, de 16 rlf' novembro de HH1.
Hio de .Janeiro, 2 de mnio df' 1927. 106" da indepen-

dPnl'i:-~ f.' :J9" da Hetmhlica.

i\V ASHINGTON LUIS P. DE RotrRA.

Augusto de Vinnna do Castello.

DECRF:TO N. f 7. 7A:1 -

DE

2

DE M.\10 DE

1~27

ao Ministerio da .Jus/iça e NPaocios Jnff'riores, o Cl'eCSJ)CCÍtt.f de ,j:?: I ?0$, }Jara IICCOJ'I'C1' fl'l JHI(Jll mcnfo de
vencimentos dos novos caraos ct•eorlos no Servú:u de
En{P1'1/1.f'Í1'0S e na Rscola tle Ent.~rmei1'1/S n. Anna Neru.
(/ ('1//'(/11 f!,l /)~}JIII'ftllllf'llfll Noeionnl de Solldf' r~ublica

:\ /11'1~,

dito

O Pl·esiclcnfc da Repuhlicn dos Estados Unidos do Rradn :lllfrH·izacão rontidn no :n·f. :lo do tlrr,r·pf,,, 1111HH'l'O ;, .1 flO. dP I O dn ,ianni1·o til' I !l27, I' b•ndo ~.;ido JH•h·iaIIH'llff' eonsulfado o Tribnnal dP Contas, nos feJ•tno~ dn arfig-o RO•. ~ 3°, .do deerofo n. 4. 5;~6, de 28 dP janf!i m c)~
1W!?, J'Psolv~ nhri!·, no Mini~f.r1 rio rftl. .Jw:;f içn c N~gneio:~ Inf Pt·inrPs, o rrcllif ti CSfH'(\Ítll do t~llarenf n c dous contos ~~cnto
!' vinlf' mil l't~is 02 :'120$), parr. nceorrer ao pagan}('ntn de
\'f'IICÍlliPnfng r)üs novos cargos orp;~cJos no Serviço de Enfm•JW'ÍI':l~ P na Escola rfp Enfel'meiras D. Anna Nery, a rar2'0
do DE>patfllmf.'nf n Nneional fio flaud 'l Pnbliea, rJe ronforrnL
dndP eom o art. ?o do allrHtidn d~ercf.o n. 5 .150. c)p tO rla
.in llf'irn do rorrrnf r· anno.
~il. n~ando

Rio de Janeiro, 2 de maio dt' 1927, 106° da Ind~penden
cia e 39° da Republica.
WASJIINGT•l:\1' LUIS p.
Augusto de Vianna do

DE S()TJSA.
Gast~!llo.
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DEGRETO N.

j

7 . 781t -

DE

2

DE MAIO DE

1!127

A ln·e, ao il!inisterio da Justiça e Nego cios Int·eriores, os credito .r; especiaes de 72:000$, e 63 :360$, para pagamento
da oratificação creada pelo decreto "!. ;J. 990, de 2 de
.ianeiro de 1920, a va1'ios {unccionarws do Depm·tamPnto 1Yacional de Saurle Publica

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil, n~anrlo da autorização .contida no art. 1o e seu paragrapho 11 n ico LI o decrf'to n. 5. 149, de Hl df' janniro de t U27,
e dt>poi~ d" ouyido o Tributlal de Conta~. nos termos do artigo B3 do HPgulamrnto GPral rJc Gontahilidade Pnhlica, resoiYe alH·iJ·, ao MinistPrio da Justiça e NPgocios Tntrrioi'es,
o ei'I'flifo !'~lwcial dP ~;efenta e dons contos rle I'l~is (72:000$),
para pnganH'nlo da g·ralificnc;ão ct'Parln prlo dect'Pfn mmwro
:J. !lHO, d" 2 df' jarH~iro dfl I ~120. am; gnar·dns dos seJ'\·ic:o~ :-;a~
nital·ios do nn·J.UI'Ianwnto Nacional dr S:wdc Puhlica, e,
hem n!'sim, o crrdito especial de ses~Pnta o tres contos tresenfos n scssrnta mil réis (ô3 ::WO$), .para pagamento da
nw:'irna gr·nl ifieacii.o nn~ guar·rlas dPsinfectadorPs ch~ 2" cl~ssn
rio ::llwlido DPpart.amento.
Hio rlf' JanPiro, 2 de maio rlP 1927, JOü" 1!:1 Tndrpfln(lencia e 3W da Republicn.
\VMnnNflTON Lms P. DF. SousA.
Augusto r/e Vianna do Castello.

DECRETO N. f 7. 7R!5 -

DE

4

DE MAIO DE f 927

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito e.'lpecial de 150:000$,
pa1'n. pnonr no
t'l/1.

n1·.

Valrmtim. A.ntonio dfl Ror·ha Riff,'w·ourt.

'I'ÍrtwfP dr• sr•nfr'U('ff }u.dir·iaria

O Presidente ria Hepublica dos Estados Unidos dn Brasil,
usando da autorização contida na resolução legislativa numero 5. 088, rJe 4 rle dezembro rlP f 926, e tenrlo onvido o
Tribuna I rle Contas, na fôrma do regul:tmflnt.o nppr(wndn pPio
decreto n. 15.770, rle f dP novembro de f922, resolYe ahl'ir,
ao Minislerio da Fazenda, o credito especial rln i 50:000$.
para JKtgar ao Dr. Valentim Antonio da Rocha BitJencourt.
os V('nrinwnfns de f.hesmtreiro da Alfanrlega da Bahia, eot'respondr>nff's ao tempo em quo esiPYP illegalmenlC' afastado
do sen·içon de ~mas funcções,. mediante quitação e desistencia
de toda P qualquer reclamação a que se julgar com direito:
revogadaR nR disposições fliD contrario.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1927, togo da Independencia c 39° da Republica.
\VASHINGTON LUis

P. DE SousA.
Getulio Vargas.
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DECRETO N. ·17. 78G -

DE <Í DE l\fATO DE

1027

.1\ln·e (/() Ministn·io fla ;1m·ir·ultnm. lmlusfda (' rom1/lf'l'rlO,
o ,.,.,•dito t'.<.:JWdfll de 1. f>OO :000$, 1uo·a or•rnrl't'l' tis rlt·sprsns rmn a 1'P.1J1'Cscnfttr·iío do Brusil 11f1 Kr}wsir·íío /lu•,·oA mrTir·tmtt, f'Jn Sroill!n

O Prf'~idPnfe da fippublica rlos E~tados t:nirlos elo BJ·a.c:;il,
usando da nutorizaeão eomdantn rlo rl 11 Cl'Pfn IPgislnt i\·o nunwro 5.174. dP 11 de jmwi1·o ulfirno. n fPwlo ouvido o 'l't·ihunal de Gont.ns, na fôrma do art. 93 dn Regulanwnfo C:Nal
de Conf allilidndn Publica n do n. IX do àrf. 32 do dneJ'(~to
n. 15.770, dn 1 de non•mbro de 1922, rcsolvn abrir ao MiJJislrt·in da ;\grirnltnr:l. Jmlustria n Cornnwrcio o <'l'Pdilo
('SJH'cial dn 1.:300:000* (mil n quinhPnfos conlos flp r(•is),
al'im dn oermTf'l' ás dc•spPsas de l'f'lH'PSPntação do H1·asil na
Expnsi~fio IJH•t·o-Amf'rirana, quf' dPYPl'Ú rPalizal'-sP 110 rorl'l'llin :mnn, Pm SPvil ha, J[pspanhn.
H i o flp .f:ll1f'Ít'O,

dl'llf' in

P

4 flp
:1no da Hf' pu hl icn.

lllfl in

df' 10?7, 10() 0

fln

fl1flf']Wl1-

,v_.\!=lTII::"'n-rox LnR P. nE SnnH.
Grmininno l.!fl'fl Crrsf1·n.

DECTIETO l'\. 17.787 -

DE

fi DE

:\f.\!() DE

1!J?7

A ln·r, ao Ministcrio da Justiça P. Seaocios lnfr1•iorPs, o ctrrlifo
especial de J :!$16.,2/8, pm·a paaamento de accrescimos de
1Jencirnentos dc1•irlos aos juizes {cdr>.1'acs nas .c;ecçr)es rlo

Espi1·ito Santo c Alaaôas. Drs. José Taraí'CS Rastos r Antonio Francisco Lf?ite Pindahyba
O Prcsidnntf' da Hepnhlica dos E~fndns Unidos rlo Brasil,
ff'ndo ouvido o Tribunal do Contas, na confunnidadC' do art. !)3
do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, r!'solvf',
u:-:ando da autorizn('fio de que trata o art. 1o rlo decl'eto legislativo n. 5.110, de 21 dn dezembro de 19:?6, nhrir, ao l\Iinisfnrio
dn .Tnsti('a e NPgocios Interiores. o crrdilo csp~eial de um
conto qninhPnlos c dcZf'seis mil rluzC'nfos c flczoilo réis
(l :516$:?1R), pal'a ocrorr<'l' ao paganwntn devido nos Dt·s. José
Tavares Bastos e ..\ntnnin Franci~eo Lcile Pindahyba, juizes
fNicrncs nas S<'C('Õf':;; do Espirito ~anlo e do Alagôas. dos accrcsp.imos de vencimentos qm•, cx-l'i do decreto legislativo n. -1.:1P·l,
dn 5 de d<•zemhro d,. 1H:? 1. lhes cabem, no per iodo de 11 do dr~
zr•mbro de 1921 a :J I dP dezembro de 1922.
Rio de Janeiro, !) de maio rlo 1927, 10G 0 ria Inc!Ppf'nrlf'YH'ia o :19° dn Hrpnblica.
"'Asmxr.ToN Lms P. nE Sous.\ .
• \ lf(J listo de l'ianna do CasteTlo.
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DEUHETO N.

n. 78·8

-

og 10 nE

~uw uE

1g;.>.;

Cunccde aufo1'ização a Thc llio de Janeiro Tramwoy Liaht awl
l'omcr C, Limiled, pal'a conlintW1' a {twcci:O?WI' na Jl.J-·
puúlicu.
O Presidcnle du H c publica clu:) Estado~ Unrdns do 1Jra:::il,
attcmJondll ao qno requereu 'l'lte Riu de .Janeiro Trarnway

Light and Power Co, Limitcd, autorizada a fnnccionm· na Hu~
publica prlos drcrotos ns. 5. 53U, de 30 de maio de HJ03, 7.00;;
de 2 de julho d{~ HW8, 8 . .11U, de 7 do dezembro elo HllO, !).45'1,
do 20 de março ele 1912 e 1:?. 73~, de 28 do noycmbru de lU li,
c dcvidanwnf ('. representada, drcrcta:
Ar! igo uni co. E' concedida a The Hio do Janeiro Tram\Yay,
Light and Powcr C", Limifed. sob as mesmas clausulas quo
acompanham o decreto n. 5.539, de 30 de maio de 1!J05, autol'izacão para continua1· a funccionar na Hepuhliea, com a~
ait.l'l'll('Õf'~ l'l'ilas nos SPIIS cstattrtos em virtude das l'cStlltt<;õe.;
adoptadas e111 reunião da dircetoria a 10 de dezembro ds 1U:!5,
confi1'maclas e ratificadas em asscmbléa geral de accioni~ta:·;
realizada a :!D de julho de 1926, ficando, porém. a mc:-;ma
Companhia o!Jl'igada a cumprir as formalidades cxigilia:3 pela
legi:-lação em vigor.
Hio dr Janeiro, 1O de maio de 1n'27, lüGn da Imlt~pcn-~
dcneia c 3!J" da Herntblica.

Lurs P.

\VASHINTON

DE

Sou S.\.

Geminiano Lura Casli'O.

V EC !tETO

~.

17. 789 -

DE

A.brf'. oo Minisfe1•io da. Fozrndn,
7: GHO~H!l-1.

JW1'f1

JlO(Inmrnlo d

11

n.

n

DE l\IAIO ug

c1·editn

1U27

especial

tl~

J.. eontirw Cnr1'(}fl. de .l/c! lo

J111lluícs c nulrns, em, virtude de sentença jwlicioria
O Pt'(•sidrnlr dn JlPpuhlica doP. E~t::dns Unidos do Bra~il,
usnndn d:l anfnl'izat:fio contida no rlrcrrfo lPgislafivo n. 5 .136,
de 5 rlf' j:11wirn ultimo, e tendo onvü_lo o Tribunal de Contas,
na fôrma do rC'gulamento apprnvndo prlo dt•crl'f o numero
15.770. r]p J dP novPmhro rlf' 1922, I'f'"nlvr ahrir ao l\linisteriu
da Fnwnrln o crPdifn PSJ)(~cial dn 7:580$851, para indmnnit:u. Pm viJ'fllriP dP sPnfen(:a .iurliciaria, a D. Lconf.ina Corrôa.
rle 1\Irlln BtdltõP~. f;~•onPl rir 1\IPllo BulilÕPf' n .JouhPl'f. de Mello
Bulh0f'S. vinvn {' filhos dn op1•rm·io Cnmillo Bulhões, fallccido Pm 22 de fC'H't'l'iro df' 1923, vi c f i ma de uma quNla, quunrlo frahalhava na Escola dr Aperfciçnamf'nto de Officiacs do
Exrrcifo, nn Villa l\Iilifar; reYogadas as disposições em contrario.
Ilio df' .J mwiro, H dP maio clP 1027, 1 06" da Jndcpcndrncia e 39" da fiPpuhliea.

,V.\Sil r:\nToN Lms P. DE Sous.\.
Getulio Vm·gas.
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DECRETO N. 17. 7UO -

12 DE MAIO DE 1927

DE

4 bre, ao .Uinisterio da Guc1'ra, n c1·edito especial de 8 :086$400,
pnl'rt ]Ja(lamento de at·ati(icaçtio addicional aos operarios
r/r, Jn·imei,·o classe Francisr.o Garitann e Salvador t1levato, do Dircdoria de Jnlemlencia tla Guerra
O Presidenfl• da Hopublicn dos Estados Unidos do Brasil,
usando da auloriz<H;ão constante rio decreto u. 5. OU:?, de 4
de dezembro de 1!J26, c fendo ouvido o Tribunal de Contas, na
fórma das disposições em vigor, resolvo aln·ir ao Minislcrio
da GtwtTa o credito especial de oito contos oitenta e seis mil
e qual rocontos r1;is (8 :08ü$1t00), para aUender ao pagamento
ria grnf ificação addicionnl de 20 o/o sohre os vencirnPtllos dos
o(wt·ario:-; du prinwira elaf'sH da Direcl.oria Geral do In f en&lf~twin da GuPtTII, l<'raneiseo Ont·itano o Kalvadot· Alevalo,
eolll{H'ohendidos pelo que dispõe a tureeira observ~u:ão da
tm·ctdra Lahc1la annexo ao dnet·do legislativo n. 210, de 1~l de
dezemht·o dn 1894, compelindo no p:rinwiro a quantia do
4:010$200 e ao segundo a de 4:067$200.
Jlio de Janeiro, 12 de maio de 1927, 106"' da lndependencia e :HJ" da ltcpublica.
\VASlH~GToN

LUis P. DE SousA.
Nestor Seze(redo dos Passos.

DECRETO N. t 7. 791 -

IJE

1~

DE l\lAIO DE

1!J27

Approva o projecto e orçamento, na importancia total de 1·éis
34:178$207, para a constrttcção de um 1W110 abastecimento
d'aoua no 1mteo da. estação de Cesario, no ramal f'ed!'ral de
Itararé, da Estrada de Ferl'o Sorocabana
O Pres.identc da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Soroeabana,
e de accôrdo com o parecer da lnspectoria Federal das Estrada~. constante do offic io n. 317 /S, de 26 fie a h ri I do corrente

anno, decreta:
At·tigo nnico. F,ieam approvados o projeeto e o respectivo
orçamento, <Jue eom est.e baixam, ruhricados pelo direcfor geral de Expet innfP, intedno, da Secr('laria de Estado do 1\lhnist.erio da Viat,;ão c Obras Puhlieas, na import.ancia total üe l'éis
34:178$.207 (frinfa e quatro contos eento t' setenta c oito mil
duzentos c sete 1·6is), para a co.nRfruct;fín de um novo nhn!'ff'!limenlo d'agua no pafeo da estação de U1•sario, nu J'aJnal federal ele Ita.raré, da referida Estrada.
Parngrapho uni co. A respectiva d('speza, até o maximo
daquella imporfn.ncia, d('Yerá ser levada ú conta de eapifal do
rnfcrido rama I fednral de rt a t•n r f'.
H i o de .latu~iro, 13 de maio de 1!)27, HJ'ü" da Independcneia c 3!}" da HcpulJlica.
WASHINGTON LUIS

P.

Dg

l'iclor Konde1•.

SouS,\.
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DECRETO N. 17.7Ut2 -

DE 13 DE

MAIO

DE 1927

Approva o projecto e u orçamento, na impnrtancia total de
22: 193$(H8, para a construcçãu de um! triangulo de reversão na estação de /rattJ, da linha de Jtararé-Uruguay,
da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendn ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande, c de accôrdo com o parecm· da Inspectoria Federal das Estradas, constante do offieio n. ~81/S, do
H de abril do corrente anno. decreta:
Artigo uuil'u. Ficam approvados o pro.iPdo e o rcspeclivo
on·anwnto, que eorn esf.e baixam rubricados pelo directur geral de ExpPdiente, interino, da Secretaria de Estado do Mini:·d••rio da Viat;iio c Obras Publicas, na importancia total de
2:.!: l U5~0'18 (vinte e tlous contos cento e noventa e cinco mil
e lftlarenta e ou to réis). para a construccão de um triangulo
de revPrsiio na estação de •Iraty. no kilomotro 106,H32 sul, da
linha ltararé-Urnguay, da Companhia Estrada de Ferro São
Pnuln-.Rio Grnnde.
Pnrngrapllo uni co.
A despeza com a referida eonstrucção, n qunl d{wcrá ficar coneluida no prazo de quatro ( 1) mezr>s, rot'l'Pt':í por· conta das taxas adtlicionaes a que se refere
o tPrmo ·de rcYi~iio ele f2 de maio de 1H24, autorizado pelo decreio 11. Hi. 25H, de 12 de dPzembro de 19~3.

Rio de .Janeiro, 13 de maio de HJ27, 106" da Independencia e :m·~ da Republica.

\VAHHINn·roN LUis P.

UE

SnusA.

Victor Kondet· .

DECRETO N. 17.793 -

DE

13 DE MMo n~ 1 H2'/

Apprnra os }JrniP-ctns e nrt;a men tns. n'l i mportan. ·w total de
153:731$807, para a construcç,Jo df ~·ci.r~ casas de feito,•es,

cinro casas dnpft:~ r; cmco sim.plcit tlt? ~r,J.ballwdm·~ .., na:
finltfl de São Ji'1 'fl1lr:i.:!' J, da Cmnp!mhítl Eslmda de P~·rro

S1io

Paulo-lHo Gl'amle

p,., . .

dos Esf:ulo~ lTnidos do Bl'al'il,
Companhia E~trada de Ferro
Sâo .Paulo-Rir, dr:rnde, c de accôrdo com o parecer da Tnspectnrr:J Federal das Estradas, constante do officio n. 269/S, ele
r> de aJ1ril do corrente anno. decreta:
.\rUgo uniro. Ficam approvados os projectos e respectivos orcnmcnlos quo rorn este baixam, rubricados pelo dircotor
geral 1fl' F.xpPdicnfe. interino, da Secretaria de Estado do Mini~fcJ·io ·da Viação e Obras Publicas. na importanoia total de
f!J3 :731$807. para a ronstrncção de seis casas de feitores,
cm.c·o rasns duplas e oinco s!mple~ de trabalhadore-s, nos kilometro f 1 - 23,(00 --- -10,760 - 52 - 71,300 - 8f,t50 e
O
;j,rJ.cnfc da llf'pnhlil'a
aftl'IJ .. I.•r:do ao q:r" J'Cqucreu a

1~2

.\CTUS IJO

~'íJDEH

EXSCL'l'i\"0

U0,700. da Iinlm de São Franci~co, da Companhia Estraua de
Ferro São Paulo-Rio Grande.
J>aragravlw nnieo. A despesa com as referidas construct;Üt'S, as quacs deverão ficat· concluídas no prazo de seis meZt's. enrrPrão attS o maximo daqnella impol'fancia, por conta
das taxas addicionacs a q:w se refere o termo de revisão de
·t~ de maio de 1921. autorizu";o veto decreto 11. 16.259, de 1~
de dezembro de 1 t'23.
Hin de .Jam~iro, 13 dt> nwio de 19:27, lOGo da Indcpcmlcncia c 3U" da Hcpu}Jliea.
,V.• \t:IIIr-;uToN

LUis

P.

DE

SousA.

Victm· Konrl·-'1'.

l>ECH.ETU N. 17. 7~H -

IJE

:13

li E .:\1.\IU llE

1U:27

.11JI"e ao Minislc1·io da Yioçr:io e Ob1•as 11 ulJlicas o credito especial de du:.cntus e vinte e dous contos dezoito ·mil e
ttuat1'ucentos e um rós (222:018~';/tOf), para payar llespesos feitos pm• conta da Inspectol'irt Fcde1·al das Estl·udas, nos c.rcí·cicios de 1922 c 1924
O Presidente da Hcpuhlica dos Estados Unidos do Bl'asil,
usando cta autoriznção contida no decreto legislativo n. 5.171,
d<' 1-1 de jancil'o do eoJTentc nnno c tendo ouvido u l\1 inis1!'rio da Fazenda o o Tl'illlmal de Contas, nus termos llo
;tl'l. U3 do Hegulamcnlo nPI'al cln Contnhilidnde PulJliea, resol\'P ahl'ir ao 1\linisterio da Yi:u:ão e Oln·as Publicas o ereditn <'SlH'Cial dr' duzpnto;-; P Yinte c dous contos, dezoito mil
qnalt·oeentos c um r(·is (:?2:Z :OfHB-101), para vagar dcsvesas
fnilns pnr conta da lnspccloria Federal elas Estradas, nos
ex(~J·cicios de 1922 e 1D21, para os serviços de constnwção
da linha do rio do Pnixr~ P do ramal de Paranapancma, sendo
liH0$::?00 vara o pl'imeiru daquelles exercícios e 2:!1 :33B$201
pam u ultimo.
llio de Junci1·o, 13 de maio de 19::?7, 10ô 0 da Iudepcndcncia c 39° da Hcpnhlica.
\Y.\Stli~GTO~ Lu1~

P.

DE

Suus.\.

Victu1' l{undeJ'.

lJECHETO

~.

17. i UG -

DE

13 DE 1\IAIO DE 1027

Concede á Thc Leopolrlina Railway Cumpanu, Lünitcd, PI'Orogaçiio de 1n·nzo, ]JOI' f i'f'S rrnnos, para ccrcm· todas us
SlU!S

linhfiS

{f?l'/'l'fiS

O Pr('sidenfn da Repnl•!ica do:-; Estados Unido:-:; do Brasil,
attemJcudo no quu exvoz a Thc Leopoldina HaihYay Com-
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pany, Limited, relalivauwnte á impossiLilidade de cercm· todas
as :mas linhas fcrrcas dentro do prazo marcado no H.cgulamcntu para a scg·m·auça publica c trafego das Estradas de
Ferro, approvadu pelo decreto n. 15. G73, de 7 de setembro de
1 n22, o tendo em vista o que propoz a Inspectoria Federal das
Estradas, de accôrdo corú os artigos 15 c 17 do mesmo regulamento, decreta:
Al'Ligu unico. Fica concedida á Thc Lcupoldina Uailway
Company, Limitcd, proi:·ogação, por tres (3) annos, do prazo
IJWI't'ado nu reg·ulamenlo approvado pelo dPcrelo n. 1 f>. ü7:J,
de 7 de setembro de 1922, c que terminou a 9 de novembro de
1U25, para a requerente cercar todas as suas linhas fcrreas
dn arniHJS os lados n nm toda a sua extnnsão.
Paragruplw uuico. :Esta IH'm·ogação (S concedida mcdhmlc
coudit.:ão, quo scrú cumprida pela rcquernnle, de HlllmwU(•r ú
approv:u;ão do 3• dist.ricto da Inspcctoria Federal das Estradas, a que está subordinada, um programma de construc\ão
c I'Citovação das cercas, o qual determinará a extensão mínima
a ser construída annualmente, ex I ensão essa que será calculada de modo que pcrmitta ficarem todas as linhas da requerente cercadas no fim da prorogação, que f.enninará a 9
de novemlJro de 1928.
Hio de Janeiro, 13 de maio de 1927, 106° da Iudcpendcneia e 39° da HepuiJlica.
\VASHINo'roN Luis

P.

DE SousA.

Victm· Konder.

DECHETO N. 17.79ü-

DE

18

DE MAIO DE

1927

"1f,1·e, ao Mi.niste1'iu da Fazenda, n credito especial de rt!is
20:792.$883, para JWaamento â Cmnpanhia São Luiz a Caxias, em vi1'lude de sentença judiciaria

O Presidente da Hopublica dos Estados Unidos do Brasil,
da autorização conf ida no decreto legislativo n. 5.135,
<In G dn janeiro ultimo, o lendo ouvido o Trilmnal de Contas,
na fLirma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770,
do 1 de novembro dn 19:?2, resolve abril·, ao l\linisl crio da
FazPmla, o credito cspPcial dn 20 :7n2$883, para pagar á Companhia São Luiz a Caxias o que lhe deve o 'fhcsouro c foi
dt~IH'Peado pelo juiz da 2" Yara desta Capital, revogadas as
disposic::ões em contrario.
u~andn

Hio de Jmwiro, 18 de maio dt' 1927, 10Go da Imlcpendencia c 39° da Hepublica.
\V,\.SHINGTON

LUis

P.

DE

SousA.

Getulio Val'aas.
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Dl~CHE'l'O

N. 17.797 -·

DE

18

DE MAIO DI~

1927

.\)!prova a nova tabella dos vencimentos annuacs dos empregados da Cai.ra Economica Federal de S. Paulo

O Pr1~sidento da llevublica dos Estados Unidos do Brasil,
11n fóJ·ma do art. 60, do decreto n. 11.820, de 15 de dezemJn·o
du HH 5, c, tendo em vista as i·azões apresentadas pelo Conselho Administrativo da Caixa Economica Federal de São
Paülo, resolve approvar a seguinte tabella de vencimentos
amutacs dos empregados da mesma Caixa:
Ordenado Gratificação Total annuul
14:400$000 7:200$000 2!:600$000
1 contador . . . .
12:000$000 6:000$000 18:000$000
11:200$000 5:600$000 16:800$000
1 sub-contador . .
8:000$000 4:000$000 48:000$000
4 chefes de secção
4 officiaes . . . . . .
7:200$000 3:600$000 42:400$000
H in·irnciros cscripturarios . . . . . . . . ü =·100$000 3:200$000 76:800$000
H segundos escriptura4:800$000 2:400$000 57:600$000
rios . . . . . . . . .
H lürceiros escriptura3:600$000 ·1 :800$000 43:200$000
rios . . . . . . . .
(j quartos
cscripLurarios . . . . . . . .
2:.100$000 1:200$000 57:600$000
f hnsoun>iro
(na g~·a
tifieação estão meluidos 1 :200:3 para
quebras) . . . .
12:000$000 7:200$000 19:200$000
8 fieis . . . . . . . .
4:800$000 2:400$000 57:600$000
1 avaliador . . . . . .
8:000$000 /1:000$000 12:000$000
6 : ooo:;wnc1
1 ajudante-avaliador .
·l :000$000 2:000$000
1 porteiro . . . . . .
3:G00$000 1:800$000 5:400$000
1 ajudante de porteiro
4:800$000
3:200$000 1:600$000
<i continuos . . . . . .
2:800$000 1:400$000 25:200$000

Ns.

Classe

1 gerente . . . . .

"\. torça parte é nmsideraua como g·ratificação pró-labore.
Hio de Jancil'o, Hl dt~ maio de 1V:?7, 10ô" da lndülJL'IIdencia o 39° da Republica.

P. DE
Getulio Vargas.

WASIIING'l'ON LUIS

1 )Ji:CIIJ4~'J'() l'i. 17. 7VH -

DE iH DE l\L\IO DE

SoUSA.

1927

. ~ lJJ·t·, uu Jlinislerio do 11'azenrln, o credito es]Jecial de 500 :0110*,
])(U'a atlcwln· fÍs des}Jczas com o O.]J]Jarrlhmnento das ins(((lfo,.{)es 1Wt·e,\Sf1rios no Instituto
Fu/lct;iolWJ'Íos jJuúlico;; (/(1 L'nitlo

de

Prr?nidclii'Írr. do<;

O Presidente da Hepuhlica d()::; Estados Unidos do Brasil,
u::;:JJJdo c',a auturizncão contida no art. 36, do decreto legisla-
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tivo n. 5 .128, de 31 de dezembro de 1926, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, nu fórma do regulamento approvado pelo
decrelo n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir,
ao Ministcdo da Fazenda, o credito especial de 500 :000$, para
attender ás despezas com o àpparelhamento das installações
neccssarias ao Instituto de Providencia dos Ft.mccionarios Pul.Jlicos da União.
llio de Janeiro, 18 de maio de 1927, 106° da Independcncia c 39° da RcptJ.blica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Getulio Var·gas.

DECRETO N. 17.799 -

DE>

18

DE MAIO DE

1927

.tl!Jre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
9 :538$588, para pagamento á Rio de J anei1'o and S. Paulo
Telephone Company, de assignaturas, nas residencia:; tle
diversos {unccionarios

a

Presidente da Republica dos Estados Unidos dd Brasll,
usando da autorização contida na resolução legislativa h. 5.175,
de 111 de janeiro ultin:o, c tendo ouvidd o Tribunal de Contas,
na fürma c.o regulamento approvado pelo decreto n. 15.770,
dl' 1 ele novembro de 1922, resolve abrir. ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9:538$588, para pagamento 4 Rio
de Janeiro and S. Paulo Telephone Company, dàs assigrlaturas que autorizou, nas resideiicias de á1guns funceionarios, atf ondendo á conveniencia c,os serviços publicas; revogntlas as
disposições em contrario.IUo de Janeiro, 18 de maio de 1927, 106° da Indepcnqcncia c 39° da Republicâ.
WAsHINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 17.800 -

DE

18

DE MAIO DE

clúrc, tw illinisterio da Fazenda, o credito

1927

especial de 'réis

79:693$030, para pagamento ao Banco Nacional

Bra~i

leiro, do fornecimento de materiaes e mão de obra necesRa1'ios aos edi(icios do Supremo Tribunal e Escola de Bellas Artes, em virtude de sentença ,iudiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
da autol'ização contida no decreto legislativo n. 5. 089,

u~amlo

19b
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dn 'l de) dezembro de i92ü, u tendo ouvido o Tribunal" de Contas, na f(•r·ma do n~gulamonfo approvutlo pelo c,ecrcl.o nu1111'1'11 I ri. 770, dP 1 c h~ llOV<~II:ht·o de J U2:.?, rc• ...;olve al11·ir·, ao l\lillisfpr·io da .FaznnrJa, o credito espncial do '7U :GD3$0:W, pa:.·a
pagar ao Banco Nat'ional Brasileiro o fornecimento de lllal.nl'i:ws ~~ mão de nhra necnssarias aos edifícios do Supr·emo Tri]lllllal c Escola de Hollas Al'les, do accôrdo com a senf.••nc.:u jtt-

dic'inria; revogadas as
~~ia

tlisposi~,;ões

em contrario.

Hio de Janeiro, 18 de maio de 1927, !OG'' da lndepc~ndl'lle 39° da Rcpublica.
-

\V,\siiJNo·roN LUis P.

DE

SousA.

Getulio Vara as.

})ECilETO N. 17.801

DE

20

DE ::\L\10 DE

1927

;\ln·c ao Ministcrio da l'ustiça c Negocias ·IntcJ•iores o C1'cdito
especial de 18:999$999, pa1'a atlendc1' lW paqamcnto da
di{{e1·cnça de subsidio do P1·esidentc c do Vice-P1•esidente dtt Rcpnblica, no pcriodo de 15 de novcmb1·o a
31 de dezcmln·o de 192G
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:

Tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93
do llegulamcnto do Codigo de Contabilidade, resolve, na conformidade do art. 1 o do decreto legislativo n. 5.0G8, de 11 de
novembro de 192ô, abre ao Ministcrio da Justiça c Ncgocios
lnt(~r·ün·cs o el'edito esiH"Cial de dezoito eontos novceento~ c
JJOV(•nta c
nove mil noYecentos o noYcnta c nove n;is
·( 18:999$999), para attcndcr ao pagamento da diffcrença de
subsidio do Presidente c do Vice-Presidente da Republica,
no período de 15 de novembro a 31 de dezembro do armo
findo.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 1927, lOGo da Indepcndencia c 39° da Hcpublica.
No impedimento dos St·s. Presidente c Vice-Presidente
da Jlcpublica:

J nlonio Prancisco de Azcredo,

Vice-Presidente do Senado.
clll(lUsto

de Vianna do Castcllo.
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DECRETO N. 17. R02 -

DE

20

DE

:r- L \TO

DE

1927

A !Jre ao Minislerio da Vi(](;fio c Obras Pnblicns, o· credito cspednl de ·113: G23$00<i, para pa(Jar aos {u.nccionHrios da
i\dministraçâo dos Correios do Pará, constantes da. 1'Claçfio anne.ra, a gratificação rcoional de que t1·ata a lei
n. 2.728, de lt de .iancim de 1913, referente no mmo

de 1920

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no dccr·eto legislativo n. 5.1 ~~.
do H de janeiro do corrente anno, c tendo ouvido o l\1 in istnrio da Fazenda c o Tribunal de Contas, na fórma do art. ~):l
do llegulamcnto Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir,
ao Ministerio da Viação c Obras Publicas, o credito PSIH~cial
de crnto e treze contos quinhentos c vinte c tres mil c sPis
r•'is (113:G23$00G), para pagar aos fnnccionarios da Adrninislra(~ão dos Correios do Pará, eonstanfps da relação :lllllf'Xa,
n gmtirica('ão regional de que trata a lei n. 2.738, dP lt dP
janf'iro de 1913, refrrcnte ao anno de 1920.
Hio de .Janeiro, 20 de maio dr 1927, 1OGo da IndPywndrneia c :JW da Hevublica.
LUis P. DE SousA.
Victor .Konder.

\VARHINGTON

DECRETO N. 17.803 -

DE

20

DE MAIO DE

1927

Amn·mHt os projectos e orçnm.entos, na importrmcia total de
110:15:3$010, paro rr{onna. c 1·e{orço do nbm•tecinwnto dl'
oqua d estaçiio de /Jartura. rw ramal frdcm.l de Tibarm
O PresidPntc da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
a ff.nndendo ao flUe requereu a Estrada de Ferro Sorocabana c

de accllrc1.o com o n<:r•'rrr da Inspl'cforia Fl'dcral dns Estrarbs.
consfanlf' do offirio 11. :ltRI~. de :!G dP ahril ·do rorrPnfn armo,
deer·ela:
Artigo unico. F'icam approvados os projecf.os c rcspcr~ti
vos orçamentos que com csf n baixam, rubricados pelo dircctor geral de Expcdirntc. interino, da Secretaria de Estado c1,o
1\linisl crio da Via('ão c Obras Puhlicns, para a rrforma c reforço do abastrcimcnfo dr agua á estação de Bartyra, no 1'1mnl frrlcral ele Tihagy, da Estrada de Ferro Sorocabana.
Paragrapho uni co. A C1;espeza com a execução dos scrvicos nncessarios deYrrú ser lcYada á eonta rlc capital do cita,lo
ramal. af<í o mnximo da importancia de 110: 153$0·10 (er~nt.o
r· ·~ez ronlos crnfo !'. cincocnla c fres mil n quarenta rMs), dPpors dr apurada em rl"gular tomada rle contas.
Rio de .Tanriro, 20 C1;C maio de 1927, 1 06" da Indcpendcncia c 3flo da RPpublica.
\V.\RITJNr.ToN LTTIS P. DE SoPRA.
Vicfrn· Konder.
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DECRETO N. i 7. 80-1 -

DE

23

DE MAIO DE

t 927

A hrr ao Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores o crcdit"
especial de 1.821 :370$758, pa1·a attender, no corrente
anno, ao pagamento do augrnento de t'encimentos aos oj'ficiaes, aspirantes, sargentos e rnusicos de classe da Policia
Militw· do Districto Fcdc1·al.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
fendo ouvido o Tribunal de Contas, no.s formos do art. D:l do
ltngulam~ntq do Codigo de Contabilidade, f' usando da aulori.za,;fio eonstanf.c do nrt. 27 da lei n. 5.167 A, ele J2 do .iannirn
"'' 1!)27, J"PSOIVI~ :thrir ao MinistcT'io da .Tu~liça o Nngnc.ios rnl.nl"inrns o errdilo espcpial de mil Ooif.occntos e vinte e um r,ontos, f.rnsrmtos e .setenta mil sctf'ecntos e cine1wnta e oifo r1'i~
(I . R2J :370$75R), para attendcr, no corroutc anno, ao pagamento do augmento dns venoimentos aos officiacs, aspiranl.ns,
sargnntos c musicos de. classe da Policia Militar do nistricf.ü
Ff'dPral, conenrlido pela rcfer.ida lei n. 5.167 A. de 1·! df' .ialll'ir·o ultimo, de ac1'1lrdo com a demonstração junta.
Tiio de Janeiro, 23 de maio de 1027, 10G" da Tnrlf'pf'nd,'n:-1!) da ncpublica.
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\VASIHNOTON LUIS

p.

DE SOTTSA.

A u.gusto rir Vianna rio Ca.strllo.

DECRETO N. i7 .805 -

DE

23

DE MAIO DE

1927

A pprova o regulamento para e.-vecução dos serviços da
tcneia a l'suchoJmfhas no Disfrido Fcdeml

A.~.ds

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolvQ, na conformidade do disposto no art. 22 do decreto legislativo n. 5.148-A, de 10 de janeiro do corrente anno, approvar, para a execucãp dos serv~ços da Assistencia a Psychopathas no Districto Federal, o rcgulam~nto que a este acompanha, assi;gnacto pelo minüdro fie Estado da .Justiça c Ncg-o~ins
ln teriores.

Rio de .Janeiro, em 23 de maio de 19:?7, 106° da Independcncia o 39° da Repnbliea.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Au(Jusfo de Vianna do Castcno.

AC'J'OA DO PODER EXEClTTIVO

1~

Jlc~gulmnento

da Assistcncia fi PsychopaUtas, fi nue se
rct'cre o decreto n. 17. 805, de 23 de maio de 1B27
TITULO I

nos estabelecimentos publicos para psychopathas no Districto Federal
·
C,\ PJTIJ I JO
Do:~

J.

FINS nos E~'T.\BP:LEC!l\1 ENTOS RUA GONSTI'J'tJTÇ;\o AEU
I'ESHO \L, NOJ\1 1':.\f..:.\n, YAN'l'.\f:ENA.
VE:'-!CI.MEN'l'OH
J<: 1'1·::--l.\'-'
lll ~-:1 :Jl'l ,JN .\1: I·~S

Art. Lo A as~.istrneia rml)Uca a psychopafhas na Capital
dopcnrlentf•, dirccta o cxclusinunonle, do mini~;lru
da..IIJslica e NL•gocios Interiores, fpm por run:
1. RtlrrorJ'Pr ns pPsson.s que aprnscnf.arrm pcdurbaeõns
nwnt.:ws.
·
2. Estudar os problcm:1s rclaUvos á hygicnc mcnl:1l c
{t psyeho-plrysiolo~ia normál ou morbida. apvlicadas ús rliven;as acl ividadrs sociai~s. no in lu ito de fixar os moi os mais
dl'iea;:e~: dr~ orgnn iznr a prophylaxia das pnl'lnrlJ~H.:õPs Jll'l'
\ll;;;1~; n mentacs.
Art. 2. Para csso fim a União manterá no Districfo l"cr!Pral: o Instit.u to dP Psychopalhologia destinado :í adrni~~sãn
dn nn I'Prnws s1.1spcitos dn pndurhação mental, o Hosvila l Nacional. n \l'anicomio .Judicinrio~ as Colonias espeeiaes, para
l1omen:~ c para mnlhm·rs. assim eomo os asylos-eolonias para
c~hrio;.;, rpilf'pticos r a I razados monfaes, que forem
crcldos.
Paragrapho nnico. A nssisl nncia a psychopathas n~:ml nr:'t
jnnl.o aos rsLaholf'cimr•nlos, com vrrhas cxprcssamrnl.c v1\j arbs
pal'a ~·sse fim, não s<'• os snrvi1.:os de assisl cncia famiriar ~~omo
ainda arnbu!alorios c sen-i1:os clínicos abertos, cspccialmrnf.n
destinados :1 prophylaxia das doenças mcntnes ó norvosa;;,
que funreionarão de accôrrlo eom instrucçõcs organizadas pplo
din~etor gcr::1l 0 approvadas polo ministro da .Tustir::a. ·
Art.. 3. A assisf cncia a psychopatha~ no Distrieto FcdPral IPr:'t nos seus nosncomios o srguinfc pessoal de nonw:H:fio do Governo, com os vrmrimrnt os da fnhella aimcxa:
TTm psychiafra-rliJ'rc!or ;!Pral snrwrintrndPnfc dP lodos fi''
srrvieos clinicas, tochnicos, c administrativos da AssistPneia
no J>islricfo Federal f' em particular os do Hospital Nar~ional fln Psyehonaf has; um vicc-director do hof?pilal. ou o fier;í
o 11sychiatra com maior tnmpo rlo scrvico medico, como func~ionario dn qnadro. na i\~~sisf.l'nei:l: um rlirrcl or cio Instif llt.o
d1~ P;;yehnpa! llolnp-ia. fJlW ~~crú o professor rlf' psychiatria da
F::wnlrhdn rle :\fPrlirina rlo fiin dn .Janeiro; 11m psychiatra di
redor dn TnsW.nlo dn Nrurohin!o~ia; onze psychiaf.ras. dos
qnacs scriio df'sir-nnrlos '('lo rlirertor g-rrnl os CJHO devam servir
no Hospital o nns í:olonins: mn mcrlico chf'fe rlos s~rviços d:1
assisiPncia sor.inl: sPis mf'dicos assisfrntPs Pffcctivos; dnus riFr~dt•ral,
0
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rurgwcs; um ophf.almologista; um oto-:-rhino-laryngologisf.a;
um dormalo-syphiligrapho; um medico physiothcrapeuf:a, diI·ecfor elo Iwditul.o de Physiothcrapia c dous medicas physwthrrapcutas encarregados do snrviço de hyflrof..hcrapi!t, clncf l'Otlwrapia, Jdncsithcrapia, phntothcrapia, comprchcndcndo
a Jwliothcrapia, thermotherapia, radiologia e radiumt.hcrapia;
nm dentista. No IIospil'al Nacional de Psychopathas: um arJminisf.rador geral; um chf'fe de secretaria; um primeiro ot'firial; um segundo official; um terceiro official; um quarl n · offieial; cinco amanucnses; duas dactylographas; um guardalivros; um pharmaceqtico-chefe; um sub-administrador; um
ajudante de pharmacia; um despenseiro; um continuo e um
JWrteiro. Em cada Colonia: um psychiatra director; tantos
psychiatras quantos o director geral da Assistencia designar,
fie acclirdo com as ('X i gene ias do serviço; um chefe fie. lalJOmtorio fie pesquizas clinicas; um cirurgião e um dentisla,
JJU de homem;; uma cirurgiã gynecologista, um dentista na do
mulheres; mn pharmaceu-tico e ajudante; um administradol';
um primeiro c nm segundo officiaes; dous amanuenses. No
Manicomio Judiciario: um psychiatra directoi'; um assistente designado pelo director geral; um zelador; um escripturario; um amanuensc. Tres cobradores, rada um com a percentagem de 1'0 o/o (dez por cento) u que tcem direito.
Art. 4. Serão providos por decreto os lagares da Assistencia obrigatoria e effectivamente exercidos por medicas, o
ele administ.rador geral e o de chefe da f3.ecretaria do Hospital. Os demais funccionarios de que trata o art.igo antecedrn1c srrf'io nomraflos por portaria do ministro.
§ 1. Depende de concurso o provimento dJs lng-ares do
assistente effeclivo da Assistencia a psychopat h as, devendo
ser preferido o coneurrcnlc que houver exercido o infPrnato
f'fff'cfivo no Hospital ou nas clinicas psychiaf rica e de dnrnt;as nervosas das Faculdades de Medicina da Republica.
§ 2. Os psychiatras serão nomeaflos dentre os assisf nnfes effectivos, sendo preenchida uma vaga por rncrceinwnf o
e outra por antiguidade.
§ 3. O merecimento será julgado, por maioria de votos,
por um conselho composto dos psychiatras. á vista de trabalhos originaes que houverem publicado, de preferencia nos
domínios das doencas nervosas e mentaes. os candidatos ás
vagas occorrentes.
§ 4. A antiguidade será computada pelo tempo de serviço no respectivo cargo, attendendo-se, no caso de igualrbde
no mesmo cargo, ao tempo de serviço em interinidades na
Assistencia, bem como o de serviço effectivo de internato no
Hospital ou na clínica psychiatrica ou nos ambulatorios anncxos ás dependencias da Assistencia.
§ 5. De~·erão ser preferidos. para os cargos de cirurgi5es,
opht~lmologJsla, _dermato-syphlJigrnlpho. c
of,o-rhind-laryil.gologista. os mcdu~os que se tenham dJstingllido por esfndos
dessas especialidades applicadas á neurologia c á psychiafria.
§ 6. Para o provimento do cargo de psychiatra director
do Instituto Neurobiologico. escolhcr-se-ú entre os psychiatras quem se fivcr esprcializarlo na matcria e houver rmhlinado ~rahalhos de yalor nolorio. a juizo ela maioria elos outros
psyrhmf.ras rla Assisfeneia.
Havendo mais dr um prcfrndrntc no Iogar, o Gnw~rno
0
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mamlará pol-o em concurso, para o qual s6 poderão inscreVPr-sc m; psychiatras c nssistrmles da Assislenr.ia a psychopathas do Districto Federal. Si nenhum psychiatra on assistente se candidatar ao
cargo, mandará o Govúrno effectnar o concurso n que pod~r:\
concorrer qual·qucr medico.
§ 7. 0 Para o provimento dos logarcs de director geral drY
Assis I encia, de director de Colonia c de director i! o .M!ínicomio .Tndiciario, o Governo mandará cffectuar uma eleição
entre os chefes ele sf'rvtço, na qual tomará parte a maioriJ.
dos mcdicos da Assis! encia, só porlf'ndo ser votados os qno
forem psychiatras.
Uma lisla dos trcs mais vofarlos em trrs r:::;crnt in i os serrt
remcf.tidn no mesmo rlfa ao ministro da .Jnsf.ir,n c Neg-orios InieriorPs, afim rlc qne dentre Pllos srja rscolhido o qnc deverá
f.; e!' nomearlo.
§ R.o A Jisf.a triplico a qnc se rf'frrc o ~ 7o rlf'VPT':Í. ser
:tcompanhada fla neta da sessão rl'spcef iva as.c::.ig-na1la pPlos
mcdicos presentes á eleição.
Art. 5. 0 Além do pessoal de nomeação do Governo terá
:t Assisf.encia, nomeados pelo cUrcctor geral, r]f'z assistentf'~
ronf.ract.ados, seis internos cffecl.ivm;, inspcct.orcs, Pnformriros, guardas, serventes, roupeiros e mais empregados lmhalt.crnM, rte accôrdo com as disposições orçamrntarias c com
as cxigcneias do serviço, c de nomeação do rlircdor geral,
rim rlirecf.ores de Colonia o do administrador gPral do Hospital Nacional.
Art. 6. Os assistrntns confracfarJos deverão sl'r snhmcfticlos a nm concurso rlc fifnlos c prova~ r.linir:n.~ -pPr1ute uma
comrnissão rio dons profissinn:ws rlPsignada pPlo rllrPr~lor geral
P por cllf' presidida.
Art. 7. 0 Os log-arrs df' inferno cffrr,tivo do Hospital Na~
cional srrão prrPnchirlos por nomPação do rlirPrtor gf'ral, apc)~
roncurso f'lllrP alnmnos das Fnrnld:Hles de l\JPdieina da HPpnhlir.a f!llO ao mPnM tenham s\!lo appt·ov-ados nos I'Xamc~ rla
f>" sc~rie medica.
~ 1.0 Si assim o exigirem as nrccssidnrles do servir,o poder:í. o dirccfor grral nomear af(\ mai:=; oi!o internos C'xt.rn-..
numerarias, sem direito a rcmnncrar:ão, alnmnos da .Faetildade de ·Medicina que tenham sido approvados nas materias do 4° anno medico.
§ 2. 0 Os internos rlo Hospital c do Manicomio .Jnrliriario
nfio poderão exercer irtcnticas funcções em outros hospilars,
dispensarias ou ambulatorios.
Art.. 8. 0 Serão snhsti!uirlos em sons impedimentos o
faltas:
·1 °, na Assist.encia: o rlirccfor geral pelo '"ice-directnr rlo
Hospital c cst.e pelo psychiatra immediato em tempo de servil;o na classe, on, quando nstes não possam sf'rvir, pelo psychiatra que fôr designado pelo ministro; os psychiatras pelos
assistentes, obedecendo-se a uma escala drtcrminada pela nntign irlarle no cargo, c, no caso de igualrlarle, proferido aqucllc
rtne f ivrr maior somma rlc contribuições cscript.as ao estudo
da especialidarlc ou na falt.a destas contribuições, contar-se-á
o trmpo do infrrnafo no Hospi!al P nns rlinir~ns ps~·r,hiafrir.a
~ nrnrolog-ica;
0
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2o naf:i Coloniaf:i: o director pelo psychiatra mais antigo
na ms'pPrtiva Colonia;
.
.
3°, o chefe na secretaria t' o 1" offiCial do Hosp1 tal e os
rn·inwir·os nl'l'i1'.ia1~s das Cnlnnias serão snhsf.ituidos pelos senJ
i rniiH)diatos.
Pa1·agrapho nnico. Sohrn a suhstituiçii_o dos de~ais emprr•g:ulos,- provirtcneiará, d0 acr!'!rno com as ncces:=nna'flcs do
srTYÍ(:·O, o rtin~ctor geral .
.Art. 9. o Nas substituições nos funrcionario::: rta assisfrmf cmcia, qrwnfo ú rPrnpn0.raçfío, sf'rfí.o oh~:;r·rvadas a::; dispo~ i-r·iir•s qur vigorarrm sobre a assmnpto.
.
.
Art. 10. Os yenciment.os do pessoal da 'assistcncia a
psychopatas a que se rcfcrr• o art. :lo, sfi.o os constantf's rla
1alwlla ar!nPxa, r·nnsirlerando-:::P dnm~ tPrros como orrlPnado r•
11111 tf'r('n eomn graf.ifira('.iio.
Paragrnpho nnico. Os ~'mprl'gndo~ qn(l rthi nfin fif!'1!1'11 m
~-:Niin ennsidf'r·adns mf'nsn•1isfas on -rliarh;fns. como no nasn
1'11111 101', pago::-, p0la r.nnsignar~fín respectiva.
Art.. 11. Trrfio dirrif.o á residnn~ia Pm casas rl0 propricdadP do pa1rimonio do Hospital Nacional, n dirf'ctor
~:·t'rnl. o dir0.r.tor do JnsUfufo do Psyr,horatholog:ia, o do Jn!'lfif 11fo NPnrohio:o.!:!'ir,o e o adminisfrnrtor geral do hm~pilitl.
Parng-rapho nnico. Terá tamhf'm dirri!n ~ rf'sirlf'TV' ':• nn
l1ospifal n rf'specUco pharmacPutico.
Art.. 12. T0rfio residP.ncia. na~ Colonias om casas da Assist Pncia. logo quf' as honvf"r a esf.c fim df'stinadas. os J'f'SJ1f'd,ivns rJirnctnrcs, merticos, phnrmrwenf.icos c arlminisf.rarlorf's
ria~~ mrsrnas colonias.
Art. 1 ::!. O funccinnario qnc falf.ar ~o servir-o q110 llH\
rnmpdir prrrlf'r·:í torto o11 parir• do vPrwiml'qfo. confnr·mr• nc;
di'-<flnSÍ('ÕI's S<\!!.ninfes:
1°, o f111C falt.ar s0m cansa .instifirnda. pcrder(t tndo n
Yf'ndmPnfo:
2", pcrdcrá sómcnte a ,grnf.i ficnrfío aquellP qne fnHar 11rw
Plnlivo .in sti firnrlo. isto ~~:
·

T, rfornça;
JJ, nojo;
JJT, casamento.
3o. o fnnccionari.o que comparecor dopois de enceiT!ldn
o P~?nf~l niio soffrPr:í. rJpsconto, si jnsf.ific:1r a rlPmora pPran!r>
n rl1rnrfor do Ps:.ahc:ecimcnto:
. 1o, n dPsconfo 110r falt.:-1s infcrpnlarlns srr:'t rclntivo no:~
rl1a::: _Pm que s~ de:em, mas Sf' forem surrP~sivas, por espar.o
dn 01tn on mnJ.s filas, f'Xtnnrtcr-sP-ha n drsconto aos qnn nãn
~"nrlo do srrvi('n, :::0 compJ'Plwnrlerrm no p0riorlo rtas mf'smas f:1ltas:
r;o, as fnlf as contar-se-hfío (t vista do livro do ponto.
. Arf.. 14. Não soffrf'r:í df'c;rnnfn algum o PmprPg-ado qn~
r!t'Jx:n· rlc romparec0r:
·
i". Pm virfur!P d0 rnmmisc:fín ou ord0m rtn Govprnr.:
.?-o. por mof:ivo de~ sr•rvic:n rln rl'pnrti~ão, prPcrd0ndo or-dc·~n dn rrsp0d rvo chPfc;
:r·. pnr S<'JTir,o obrigai nrio on gratn if o rm virtude dr If' i.
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Art. 15. Serão sujeitos ás seguintes penas disciplinareg
empregados, nos casos de negligencia, desobediencia, inexactidão no cumprimento de deveres o falta de coll?-pare~r
Jllnnt.o, sem causa ,instificada, por o1to dias consecutivos, on
q11inz1~ inlnr·polados, dnrantr (I mnz;
I, f:implcs advertencia;
I r, reprchensão;
lH, suspensão até Hí dias com perda de todos os v en-

üR

cim~ntos;

lV, drmissã.o.
l~sl as

prnas, com cxcepçfío da ultima. qmn~do ~r trai a·:
dr J 1 '111~cionario dr~ nomca~·.ão do Gpvcrno, serao I~lpu~l.a...;
pP!11 d ii·rel OI' gol'~ I da AssistPncia, ou pelo:' das ~~olon Hl:-:, ohst•nada a r0gra '''dahelr>cida no art. 13 n. :1, qnanlo :l rnn\p:·lr•Jw a para n julgamenlo das faltas.
Arl.. 1G. A concessão de licenças aos fmtl'l'ionarios ila Assislnn1·ia a Psych11paf.has serú rrgulada prlas disnosii:ÕP:..: «nn
vigm·.
CAPITULO H
DOS CONCTJnSOR

Arf. 1·~. No concurso para o provimento dos Jogares df'
assistf~Jllc

dfcctivo o jury examinador scr:í. composto Jwla
maioria d0s rncdiP.es da Assistcncia que forem psyclliatr·as ort
{':\('JTrl'(lill funcr,fío de psychiatra, soh a prcsitknria do
din~dor geral.
Art. 18. A inseripção para o concurso. annnneiada no
IHar·io 0[/'icinl o nos jornacs de maior circulaçfío, dnr·arft.
qllal f'tl nwzPs, c srr:í (~nccrrada no nlf.irno dia do Jll':tzo. :'r~
~! I! oras da l arde, na Srcrf'l aria rlo Hospital Nadonal.
Art. 1n. A' insrrip~fío serão ndmiiJidos os rnf'tlicos por
nlgrm1:t dac;. fn0n!dadps rlc medicina da ncpublica. officiarP
on of'firinliz:ulas. f' f[Uf', rslflndo no gozo de seus .direitos civis
c JH•lif.icos, n:prcsrntarrm a.ttcstados ele idoncidadr :mm·al,
r:1~·~~ nfío I rnham Sf'rvi~os :'i Assistr.ncia.
l'nrag•rapho nn ieo. A insr,-ripr,fto podr-rá s0r fnif.a pn~·
Tll'IWl!rador.
J\ rt. 20. No din fixado para o rncerrarnento da insrrirr:fío. c:s mcrJicos da Assistrneia Qllfl OXf'rccrem funcc;ão dl'
P'':q~llialra, rcnnir-sr-hiio :í hora mn.rr·nda rwlo rlirrrfor g-Pral.
f' 1i1!11s os nomrs f!n.-, canrlirln.tos r, os doenmrntos rcspre! ivos,
~c:f'r·;í ;Jreidirlo, por yofa~ão nominal, rloP.rlc qn" cstr.ja prc;,rn!e a sua. maioria, so rxislf'm as neccssnrias condi~õrs dr
idoneidarlc rios eoncurrcntcs. cor'Tcmlo a votação rclativamrnff' a curJa um di'!JP~. 1\'rsta occasifio, SfW:Í lavrado pelo
ps~'cl1inlr;l. flUI' srrvir dn srcrPtario n tf'rmn dr• cnccrranwnt.n
ôa insrrip~fío. o qual ~er:í assignarln por lodos os psychiafrn;:;
prr•senf ('S r pelo rlirector gera 1 •
Art.. 2f. Na mf'sma data do cncrrrnmenfo da inscrtpçãn,
os ps~-~~hiatras rennidns marcarão o rlin. quo não poder:\ excc-drr n prazo rlc uma qninzr.ria, para o inieio dos trabalho,
JlOT' vnla('fio uninominal. f'. rleg-crfto uma commissão rlr qnatrn
mrmhrns, prf'sirlid~ pelo dirrrtor !!~'ral, para flirigir ns prnvac1
rlo rnncnrso.
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Art. 22. As provas do concurso serão tr.es. praticas. e
uma escripta e versarão sobro assumptos de cllmca psyclual.rica o df~ doonc,:as ncrvosns.
.
.
Al'l .. :!:1. No tn dia dt' l.rahalho rfi'Pefuar-so-ha a pt'lllWII':l
prova pratica, depois do formulada, pela c~mmissão Pxam~
nadora tws~o mesmo dia, c em rt:'serva, a lista dos respectivos pontos em nu moro de oit.o, a 9ual será approvada c rul;rieada por todos os membros do JUry. .
.
.
Art. 2,-}. Tirado o ponto pelo candidato mscr1pto em
primeiro lugar, começará. a prii:neira prova pratica, quo ~on
sir;tirú em preparações lustologwas normaes ou pathologwas,
com refrrencias ás dot:'nças mentaos e nervosas e t:'m analysrs
chimicas rio liquidos organicos qur inf.cressom úr}nolla~
doenças.
§ 1. o O tempo para essa prova .sorá marcado prlo jnry
examinador, comtanto quo cada candidato tenha, ao monos,
30 minutos para oxplirnr as preparações c analysos f' onti'O-;
tantos r> ara oscrPver a ~mmmula do quo houver· cffcctuad.o.
§ 2. o Terminada a prova pratica a. com missão examinadora redigirá, inmwdiatamrnfr. um relatorio sobrP rssa prova, o qual será lido no acto do julgamento, quo se realizará
logo em seguida.
Art. 25. Dom; dias depois da primeira prova pratica
f~ffrctuar-se-ha a segunda, que versará sobre o ,exame completo
<lo um paciente de doença nervosa, devendo o candidato, ao
fcrminal-a, entregar, por escripto o assignada, a summula do
r·asn qtH' lhe fôr dado e seu juizo clinico a tal respeito.
Art. 2ü. Dous dias drpois realizar-se-h a a trreoira provn.
pratica, que versará sobre o rxamo de um paciente do doenca
mental, rlrn'nrlo o candidato, como na prova anterior, rntreFUl', pm~ f's,cripf o e nssignada, a sumnmla do caso quo
lhe
~·~-~~· darln, aempanharla dP seu juizo clinico a tal rrsp0Ho.
~ 1." O tempo para a rralizarão de cada uma df'sfas duas
provas drvcrú ·srr ao monos, de uma hora o meia, para
exame rio caso, conccrlcnrlo-sc ainda ao candidato uma hora
pa1·a f'scr'r,vcr a snmmu!a clínica r a exposição oral das ind ic:u:iiPs f herapcu f i cas que possam aproveitar ao .doente.
~ 2." Em qualquer das tres provas praticas, emquanto
f~lar um candidato, os qu~ se lhe seguirem não poderão ouVJ !-o. conservando-se por isso incommunicaveis.
§ 3. o Após cada uma das provas clinicas, a commissfío
examinadora rcdigir:í, immediatamcnto. o relatorio sobre
ea da uma dciJas, O qual srrá lido no ar f O rJo julgamrnfo, qtW
P-c realizará logo em srguida.
Art. 27. Dons dias depois da terceira prova pratica effcctuar-se-ha a prova cscripta .~obre ponto sorteado dentr.~ 1 O,
que s~rão formulados nesse dia pela commissão o approvados
pPIO JUry.
Paragrapho unico. 0::: candidatos terão o prazo elo duas
homs pay·_a dissertar e durantf' esse tempo scrii.o fiscalizados
por dons m0mhros da romm issiio, alf.rrnarlamnnto, twitandn-sc
qne os concorrc~ff's consuiiPm qnalquf'r livro ou paywl. ou
f.t>nham commumcar;ão com quem quer que seja.
~rf. 2R. Trrminado o prazo d0 duas horas de quf' trata
n arlr1rn anfPredt'Tllf', st'l'iin Inda., as folhas da provr~ dP cada
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c,mdidato rubrieadas, no verso, pelos dous examinadores, que
tivnrom assistido ao trabalho da ullima hora c pelos outros
concorrentes
Ar L. 29: Em seguida, cada candidato lcrii sua pl\JVa,
guardada sempre a ordem da inserip~,;ão, sendo a leitura fiscalizada pelo candidato subsequcntc.
.
,
.
Quando, por(~m. houver urn só ca~d~Jalo, ea~Jera a fiScalizarão a um dos membros da comrms::ao cxammadora des;gnada pelo presidente. .
.
.
Art. 30. Finda a ultima prova, o JUl'Y rcum~-Sf~-h.a.. em
sessão secreta, para üUvir a leitura das observaçues cltm~as
redigidas pelos candidatos, julgar essa Ultima prova c c f1 eetuar, em acto c.ontinuo, o julgamento final.
_
Art. 31. Não poderão tomar parte na votaçao os membros do jury que tenham faltado a uma das provas praticas,
ou não hajam ouvido a leitura da prova cscripta.
Art. 32. O julgamento final far-se-ha~ em dous cscrutinios sommanào os pontos obtidos nas votações consecuLiva~.;
a cada prova: O primeiro para habilitação dos candidatos,
c 0 segundo para a classificação; só podendo entrar no ultimo escrutínio os candidatos que tiverem obtido no primeiro.
maioria absoluta de votos. Si não houver nenhum candidato
nestas condições proceder-se-ha a novo concurso.
Paragrapho uni co. No caso do empate entre dou~ candidatos, recorrer-se-ha á sorte para o neccssario desempate.
Art. 33. Um dos membros da commissão examinadora
designado pelo presidente para servir de secretario redigirá
as actas do processo do concurso, em que serão mencionada"
todas as occurrencias.
Art. 34. As actas relativas ao concurso deverão ser assignadas por todos os membros do jury.
Art. 35. Si algum concorrente fôr acommettido de
doença que o inhiba de tirar ponto ou de prestar qualquer
das provas, poderá justificar o impedimento perante o presidente, que. se julgar legitimo osso impedimento, espaçará o
aet.o até oito dias, no caso do haver mais de um concorrente,
podendo faze l-o por mais tempo si o candidato fôr unico.
No caso de já ter sido tirado o ponto, dar-se-lm outro, em
oecasião opportuna, observando-se novamente o processo
respectivo.
Art. 36. Si houver mais do tres candidatos, serão divididos em turmas para as provas praticas, que se rcaliza.t'ão
em dias differentes e com pontos c doentes diversos.
Após o julgamento, dentro de 48 horas, o director geral
da Assistencia a Psychopathas submetterá ao ministro cópins
das actas do concurso, acompanhadas das provas cscriptas c
das informações que julgar precisas.
Art. 37. Caso o preenchimento do logar de dircctor do
Instituto Ncurobiologico tenha de ser feito por concurso, as
provas serão f amhcm em numero d(~ qua tro• das quaes trcs
praticas o nma cscripla. ver::;ando todas sobre assnmplo de
anatomia pathologica, chimica biologica c varasitologia.
Art .. 38. O prazo rlc inscripção para o concurso de dircclor do Instituto Ncurobiologico scrii do dons mczes.
Art. 39. O processo do concurso rcgcr-so-ha no quo lhe
f1ir applicavcl, pelas disposições relativas ao provimento dos
Jogares de assistente effectivo.
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Art. 40. O concurso para preenchimento dos lagares de
assistente contraetado para o serviço psychiatrico serú effeetuado de nc(~<'•rdo eom instrucçõcs formuladas pelo diredor geral mediante previa autorização e conscquenle approvaçfw do Ministro.
Ad. 41. O ~~oncm·so ao Jogar de interno eff1~clivo do
Ho;-;viLd Nat'ional consf arú de tres provas praticas: a primnira ~oln·p clínica propedeutiea geral e therapeutiea geral
de nrgencia. a ~egunda, sol•re propedeutiea especial de doen(;as nervosas, a I emeira sobre propedeu ti c a espücial ele doen«;as mentaes e su~t therapeulica de urgencia.
§ 1. Quando o numero de concorrentes exceder ao dG
vagas, a J)rimeira prova será eliminatoria.
§ 2. A mesa JQlgadora do concurso de internos será composta do dous psychialras, sob a presidencia de um dos direelores, nomeado pelo direcfor geral.
Art. 42. O preenchimento das vagas de amanuem;cs
será effectuado mediante concurso de accôrdo com as instrucções que forem baixadas pelo ministro da Justiça.
0

0

CAPITULO IH
VIHECTOilL\ UEHAL JJ,\ ,\SSISTENCIA A PSYCIIOPATHAS E IIOSPI'l'AL
NACIONAL

Dos serviços .<..·wlital'in e administratwo
Art.

~3.

Compete ao dircctor gehtl da Assislcncia a
no Distrido Federal:
I. SuperinfeJHler, no ponto de Yi:::ta f.echnico, clinico e
administrativo, todos os serviços da Assistcncia Publica a
Psychopathas no Districto Federal c em particular os do
Hospital Nacional, de acrôrrlo com o decreto legislativo
n. 5. US, dn 10 de janeiro de 1927, c com o presente regulamento;
II. Aprcsenl ar ao ministro o resultado dos concursos a
que se proceder, na conformidade das disposições do capitulo antecedente e as informações que julgar necessarias;
III. Conceder licença ao pessoal da assistencia, ouvidos
os dircctores das colonias c do Manicomio Judiciario quanto
nos funcionarias em excrcicio nesses estabelecimentos, na
fúrma das disposições em vigor;
IV. Propôr ao ministro para as interinidades da assistcncia os nomes dos funccionarios que as devam preencher;
V. Submetlor ao lllinist.ro, com as informações que entender additar, a proposta de orçamento da assistcncia, organizados na conformidade deste regulamento;
VI. Ordenar a transferencia dos doentes destjnados ás
colonias;
VII. Resolver sobre n permissão para os enfrrmos do
hospital se ausentarem, temporariamente, após informe ou
indicnçfio do psycltiatra da secção respectiva;
VIII. ~\ssignar toda a correspondencia com quacsqner
nntoridarles sobre nssmnpf.o relativo á assisteneia e que fôr
de §Ua compelencia, fazemlo-o por intermedio do Ministerio
P~yehopatlws
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da .Justiça c Negocios Interiores, quando o expediente houver
de ser dirigido aos outros ministcrios; as certidões, os attcsfados, os annuncios e os cditaes;
IX. Apresentar no principio de cada am1o, ao ministro,
um rclatorio das occorrcricias tcclmicas o administrativas da
assistcncia a psychopnthas podendo, se julgar conveniente,
amwxar os t!Ue lho forem t~nviados pelos diversos departamentos da mesma assisfencia;
X. Despachar os rcquet·inwntos que llw forem dirigidos
para ndmb::;fí.o do enfermos-pensionistas, c para certidões,
attcslados e demais expediente que lhe estiver affecto;
XI. Autori~ar, á vista dos pareceres de que trata o ar ligo
45 n. VII deste regulamento, a matricula dos enfermos, segundo os preceitos regulamentares;
Xlf. ~.lnndar rcccbct· os enfermos cuja admissão estivrr·
:t1lfn1·iz:uia ou os qliP fon'lll rpmclüdos vor autoridade comvclt•nfP;
XIII. P!'esl.ar ás famílias dos enfermos, em geral, as informn~~ües vor ellas solicitadas, ou que forem de mistér, c
p;n·f i c i par ás dos pcnsionisl as o que de mais importante occmTer quanto aos doentes que lhes digam respeito;
XIV. Solicitar a expedição de ordem para ser entregue
ao a rim inistrador elo hospital a quantia correspondente ao
adiantamento que deve ser feito, no Thesouro Nacional, afim
de uccorrer ús de:opews de prornpto pagamento do hospital;
XV. Autorizar, dentro elas respectivas consignações or~.:amcntarias, as despezas miudas si de prompto pagamento e a
compra dos objectos que forem nec'-'.,.~;arios ao hospital e ás
suas dcpendcncias, de conformidade com a legislação em
vigor;
XVI. 1\Jandar organizar c assiguar as folhas dos vencimentos dos respectivos cmp1·egados, enviando-as ao destino
cun\'cnicnle, de conformidade com a lei em vigor;
XVII. Hubricur, ou fazer rubricar, toJos os livros dc~li
nadus ao serviço do hospital;
XVIII. Nomear, admiti ir ou contractar, conforme no
caso councr. assistentes dos lnhoratorios ou das clinicas complenwnl aros, os auxilim·es c conservadores de laboratorio, o"
internos, os inspcctores, os enfermeiros, os guardas e demais
pessoal subalterno do hospital, mediante prévia autorização
e consequente approvação do Ministro.
XIX. Participar o fallccimento dos enfermos á autoridade
que houver requisitado a admissüo c á Commissão Insvcctora
quando a morte não fôr natural, pura que a mesma providencie como convier;
XX. Fiscalizar as enfermarias c todas as dependencias do
estabelecimento;
XXI. Organizar a taiJella da::l refeições diarias dos enfcr.
nws e c>mprPgados;
XXII. Encerrar, diariamnnte, o livro de presença do pes~ual dos servi tos clinicos e administrativos;
XXIII: Encar_reg~r-se dos estudos c posquizas que lnteress~u·em a psycluafr1a e ús docn~as nervosa~, publicando es~~·'s fr:tl 1alhí?s coJ~fnl'llw os lilCios or(:amcntarios de que dislJUZPl'. :_1 i~SSIS( 1mc1a pa L' a .oCCOl'l'L'l' :Í rlf'S}lCZa;
XXJ \'. I?<1r ao p;-:yl'Juatr·a oue assim o desejar os clemen~os ncf~cssar!os p:n·a a rr~nlizatfio de c:sludos c pcsquizas (JUC
mteresscm a vsychialria c ás doenças llervosas:
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XXV. Facultar ao dü·cctor do Instituto Neurobiologieo,
si cllc assim o solicitar, urlln ou mais enfermarias do qualquer
da~ ;-;('l~~~~~·s do ltospilal, ondo SI'!'Üo adrnill.idos o~ dol~llll's
do lllii!IH~o!lrio qtre }HISsaru convir ú l'l~aliza~.:ão desta uu daqtwlla ordum de pes<JUizas de lnLoraturio;
XXVI. Solicitar do Governo permissão pal'a enviar
quahtner med ieo du assistencia a pontos di versus do pair.,
ou no estrangeiro, com u !'im de estudnr questões scienLil'icas relacionadas colll as doenças mentacs ou 11en·osas;
XXVII. Propor ao Governo o contraclo de vrul'issiunt~e:-;
competentes para cffectunr trabalhos sciontificos;
XXVIII. Organizar ns instrucções vara os servi1~os in I e rnos dos departamentos da assistencia, determinando as obrigações c deveres do pessoal não constante do art. ,'3" do presente regulamento, sulnnettendo taes instruccõcs á approvação do ministro.
XXIX. Apresentar ao Ministro da .Justiça, mensalmentl!,
um quadro demonstrativo de todas as rondas, de qualrtucr natureza, produzidas pelo Hospital Nacional c pelas demais depcndencias da Assistencia.
Art. H ..Ao vicc-director do hospital compete:
1o, sulJsli! uir o director geral em seus impedimentos nus
suas :funeçõcs de dircctor do hospital e t.amLcm nus de dircctur g·eral, si assim entender o Sr. ministro;
2°, auxiliar o director geral na fiscalização dos serviços
do hospital cumprindo suas determinações;
3°, rubricar os livros destinados ao serviço do hospital
que lhe forem designados pelo director geral;
4°, rubricar as contas de fornecimentos c de despezas
miudas c de prompto pagamento, depois de devidamente processadas, assim como as respectivas relações, afim de serem
enviadas ao Thcsouro Nacional por intermedio da Secretaria
de Estado;
5°, examinar com o administrador os gencros de consumo recebidos no hospital, afim de verificar os que devam ser recusados;
Art. -1 fi. Incunthe nos psychiatras:
I. Visitar, diariamente, ao menos uma vez, entre 8 e 11
horas ou entre 13 c 15 as secções a seu cargo e prescrever o
tratamento a que devam ser submcttidos os enfermos;
li. Lançar ou fazrr lançar pelo assistente ou interno em
serviço, na respectiva secção, em livros proprios, as notas
clinicas sobre o estado dos doentes, quer sejam modific~ções
dos symptomas primitivos, quer factos novos pertencent~R a
cu tra p base da doença;
III. Prescrever, àiariamente, em livro para esse fun destinndo, a rlicla dos enfermos;
IV. Dar alta aos enfermos curados c aos que tenham do
sahir em virtude de requerimento dos interessados, ou de conselho medico, e sulm10Ucr as papeletas ú apreciação do director
geral;
V. Passar os attcstados requeridos ao director gera~ e os
de obitos dos enfermos que fallecerem nas respectivas se-·
cçõcs c remettel-os ao mesmo dircctor:
VI. Assistir á nccropsc dos cada veres que s1hircm das
rcsvcctivas scct;õcs: obser-vado o disposto no art. l/li c en-
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Art. 22. As provas do concurso serão tr.es. praticas. e
uma escripta e versarão sobro assumptos de cllmca psyclual.rica o df~ doonc,:as ncrvosns.
.
.
Al'l .. :!:1. No tn dia dt' l.rahalho rfi'Pefuar-so-ha a pt'lllWII':l
prova pratica, depois do formulada, pela c~mmissão Pxam~
nadora tws~o mesmo dia, c em rt:'serva, a lista dos respectivos pontos em nu moro de oit.o, a 9ual será approvada c rul;rieada por todos os membros do JUry. .
.
.
Art. 2,-}. Tirado o ponto pelo candidato mscr1pto em
primeiro lugar, começará. a prii:neira prova pratica, quo ~on
sir;tirú em preparações lustologwas normaes ou pathologwas,
com refrrencias ás dot:'nças mentaos e nervosas e t:'m analysrs
chimicas rio liquidos organicos qur inf.cressom úr}nolla~
doenças.
§ 1. o O tempo para essa prova .sorá marcado prlo jnry
examinador, comtanto quo cada candidato tenha, ao monos,
30 minutos para oxplirnr as preparações c analysos f' onti'O-;
tantos r> ara oscrPver a ~mmmula do quo houver· cffcctuad.o.
§ 2. o Terminada a prova pratica a. com missão examinadora redigirá, inmwdiatamrnfr. um relatorio sobrP rssa prova, o qual será lido no acto do julgamento, quo se realizará
logo em seguida.
Art. 25. Dom; dias depois da primeira prova pratica
f~ffrctuar-se-ha a segunda, que versará sobre o ,exame completo
<lo um paciente de doença nervosa, devendo o candidato, ao
fcrminal-a, entregar, por escripto o assignada, a summula do
r·asn qtH' lhe fôr dado e seu juizo clinico a tal respeito.
Art. 2ü. Dous dias drpois realizar-se-h a a trreoira provn.
pratica, que versará sobre o rxamo de um paciente do doenca
mental, rlrn'nrlo o candidato, como na prova anterior, rntreFUl', pm~ f's,cripf o e nssignada, a sumnmla do caso quo
lhe
~·~-~~· darln, aempanharla dP seu juizo clinico a tal rrsp0Ho.
~ 1." O tempo para a rralizarão de cada uma df'sfas duas
provas drvcrú ·srr ao monos, de uma hora o meia, para
exame rio caso, conccrlcnrlo-sc ainda ao candidato uma hora
pa1·a f'scr'r,vcr a snmmu!a clínica r a exposição oral das ind ic:u:iiPs f herapcu f i cas que possam aproveitar ao .doente.
~ 2." Em qualquer das tres provas praticas, emquanto
f~lar um candidato, os qu~ se lhe seguirem não poderão ouVJ !-o. conservando-se por isso incommunicaveis.
§ 3. o Após cada uma das provas clinicas, a commissfío
examinadora rcdigir:í, immediatamcnto. o relatorio sobre
ea da uma dciJas, O qual srrá lido no ar f O rJo julgamrnfo, qtW
P-c realizará logo em srguida.
Art. 27. Dons dias depois da terceira prova pratica effcctuar-se-ha a prova cscripta .~obre ponto sorteado dentr.~ 1 O,
que s~rão formulados nesse dia pela commissão o approvados
pPIO JUry.
Paragrapho unico. 0::: candidatos terão o prazo elo duas
homs pay·_a dissertar e durantf' esse tempo scrii.o fiscalizados
por dons m0mhros da romm issiio, alf.rrnarlamnnto, twitandn-sc
qne os concorrc~ff's consuiiPm qnalquf'r livro ou paywl. ou
f.t>nham commumcar;ão com quem quer que seja.
~rf. 2R. Trrminado o prazo d0 duas horas de quf' trata
n arlr1rn anfPredt'Tllf', st'l'iin Inda., as folhas da provr~ dP cada
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c,mdidato rubrieadas, no verso, pelos dous examinadores, que
tivnrom assistido ao trabalho da ullima hora c pelos outros
concorrentes
Ar L. 29: Em seguida, cada candidato lcrii sua pl\JVa,
guardada sempre a ordem da inserip~,;ão, sendo a leitura fiscalizada pelo candidato subsequcntc.
.
,
.
Quando, por(~m. houver urn só ca~d~Jalo, ea~Jera a fiScalizarão a um dos membros da comrms::ao cxammadora des;gnada pelo presidente. .
.
.
Art. 30. Finda a ultima prova, o JUl'Y rcum~-Sf~-h.a.. em
sessão secreta, para üUvir a leitura das observaçues cltm~as
redigidas pelos candidatos, julgar essa Ultima prova c c f1 eetuar, em acto c.ontinuo, o julgamento final.
_
Art. 31. Não poderão tomar parte na votaçao os membros do jury que tenham faltado a uma das provas praticas,
ou não hajam ouvido a leitura da prova cscripta.
Art. 32. O julgamento final far-se-ha~ em dous cscrutinios sommanào os pontos obtidos nas votações consecuLiva~.;
a cada prova: O primeiro para habilitação dos candidatos,
c 0 segundo para a classificação; só podendo entrar no ultimo escrutínio os candidatos que tiverem obtido no primeiro.
maioria absoluta de votos. Si não houver nenhum candidato
nestas condições proceder-se-ha a novo concurso.
Paragrapho uni co. No caso do empate entre dou~ candidatos, recorrer-se-ha á sorte para o neccssario desempate.
Art. 33. Um dos membros da commissão examinadora
designado pelo presidente para servir de secretario redigirá
as actas do processo do concurso, em que serão mencionada"
todas as occurrencias.
Art. 34. As actas relativas ao concurso deverão ser assignadas por todos os membros do jury.
Art. 35. Si algum concorrente fôr acommettido de
doença que o inhiba de tirar ponto ou de prestar qualquer
das provas, poderá justificar o impedimento perante o presidente, que. se julgar legitimo osso impedimento, espaçará o
aet.o até oito dias, no caso do haver mais de um concorrente,
podendo faze l-o por mais tempo si o candidato fôr unico.
No caso de já ter sido tirado o ponto, dar-se-lm outro, em
oecasião opportuna, observando-se novamente o processo
respectivo.
Art. 36. Si houver mais do tres candidatos, serão divididos em turmas para as provas praticas, que se rcaliza.t'ão
em dias differentes e com pontos c doentes diversos.
Após o julgamento, dentro de 48 horas, o director geral
da Assistencia a Psychopathas submetterá ao ministro cópins
das actas do concurso, acompanhadas das provas cscriptas c
das informações que julgar precisas.
Art. 37. Caso o preenchimento do logar de dircctor do
Instituto Ncurobiologico tenha de ser feito por concurso, as
provas serão f amhcm em numero d(~ qua tro• das quaes trcs
praticas o nma cscripla. ver::;ando todas sobre assnmplo de
anatomia pathologica, chimica biologica c varasitologia.
Art .. 38. O prazo rlc inscripção para o concurso de dircclor do Instituto Ncurobiologico scrii do dons mczes.
Art. 39. O processo do concurso rcgcr-so-ha no quo lhe
f1ir applicavcl, pelas disposições relativas ao provimento dos
Jogares de assistente effectivo.
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Art. 40. O concurso para preenchimento dos lagares de
assistente contraetado para o serviço psychiatrico serú effeetuado de nc(~<'•rdo eom instrucçõcs formuladas pelo diredor geral mediante previa autorização e conscquenle approvaçfw do Ministro.
Ad. 41. O ~~oncm·so ao Jogar de interno eff1~clivo do
Ho;-;viLd Nat'ional consf arú de tres provas praticas: a primnira ~oln·p clínica propedeutiea geral e therapeutiea geral
de nrgencia. a ~egunda, sol•re propedeutiea especial de doen(;as nervosas, a I emeira sobre propedeu ti c a espücial ele doen«;as mentaes e su~t therapeulica de urgencia.
§ 1. Quando o numero de concorrentes exceder ao dG
vagas, a J)rimeira prova será eliminatoria.
§ 2. A mesa JQlgadora do concurso de internos será composta do dous psychialras, sob a presidencia de um dos direelores, nomeado pelo direcfor geral.
Art. 42. O preenchimento das vagas de amanuem;cs
será effectuado mediante concurso de accôrdo com as instrucções que forem baixadas pelo ministro da Justiça.
0
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CAPITULO IH
VIHECTOilL\ UEHAL JJ,\ ,\SSISTENCIA A PSYCIIOPATHAS E IIOSPI'l'AL
NACIONAL

Dos serviços .<..·wlital'in e administratwo
Art.

~3.

Compete ao dircctor gehtl da Assislcncia a
no Distrido Federal:
I. SuperinfeJHler, no ponto de Yi:::ta f.echnico, clinico e
administrativo, todos os serviços da Assistcncia Publica a
Psychopathas no Districto Federal c em particular os do
Hospital Nacional, de acrôrrlo com o decreto legislativo
n. 5. US, dn 10 de janeiro de 1927, c com o presente regulamento;
II. Aprcsenl ar ao ministro o resultado dos concursos a
que se proceder, na conformidade das disposições do capitulo antecedente e as informações que julgar necessarias;
III. Conceder licença ao pessoal da assistencia, ouvidos
os dircctores das colonias c do Manicomio Judiciario quanto
nos funcionarias em excrcicio nesses estabelecimentos, na
fúrma das disposições em vigor;
IV. Propôr ao ministro para as interinidades da assistcncia os nomes dos funccionarios que as devam preencher;
V. Submetlor ao lllinist.ro, com as informações que entender additar, a proposta de orçamento da assistcncia, organizados na conformidade deste regulamento;
VI. Ordenar a transferencia dos doentes destjnados ás
colonias;
VII. Resolver sobre n permissão para os enfrrmos do
hospital se ausentarem, temporariamente, após informe ou
indicnçfio do psycltiatra da secção respectiva;
VIII. ~\ssignar toda a correspondencia com quacsqner
nntoridarles sobre nssmnpf.o relativo á assisteneia e que fôr
de §Ua compelencia, fazemlo-o por intermedio do Ministerio
P~yehopatlws
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da .Justiça c Negocios Interiores, quando o expediente houver
de ser dirigido aos outros ministcrios; as certidões, os attcsfados, os annuncios e os cditaes;
IX. Apresentar no principio de cada am1o, ao ministro,
um rclatorio das occorrcricias tcclmicas o administrativas da
assistcncia a psychopnthas podendo, se julgar conveniente,
amwxar os t!Ue lho forem t~nviados pelos diversos departamentos da mesma assisfencia;
X. Despachar os rcquet·inwntos que llw forem dirigidos
para ndmb::;fí.o do enfermos-pensionistas, c para certidões,
attcslados e demais expediente que lhe estiver affecto;
XI. Autori~ar, á vista dos pareceres de que trata o ar ligo
45 n. VII deste regulamento, a matricula dos enfermos, segundo os preceitos regulamentares;
Xlf. ~.lnndar rcccbct· os enfermos cuja admissão estivrr·
:t1lfn1·iz:uia ou os qliP fon'lll rpmclüdos vor autoridade comvclt•nfP;
XIII. P!'esl.ar ás famílias dos enfermos, em geral, as informn~~ües vor ellas solicitadas, ou que forem de mistér, c
p;n·f i c i par ás dos pcnsionisl as o que de mais importante occmTer quanto aos doentes que lhes digam respeito;
XIV. Solicitar a expedição de ordem para ser entregue
ao a rim inistrador elo hospital a quantia correspondente ao
adiantamento que deve ser feito, no Thesouro Nacional, afim
de uccorrer ús de:opews de prornpto pagamento do hospital;
XV. Autorizar, dentro elas respectivas consignações or~.:amcntarias, as despezas miudas si de prompto pagamento e a
compra dos objectos que forem nec'-'.,.~;arios ao hospital e ás
suas dcpendcncias, de conformidade com a legislação em
vigor;
XVI. 1\Jandar organizar c assiguar as folhas dos vencimentos dos respectivos cmp1·egados, enviando-as ao destino
cun\'cnicnle, de conformidade com a lei em vigor;
XVII. Hubricur, ou fazer rubricar, toJos os livros dc~li
nadus ao serviço do hospital;
XVIII. Nomear, admiti ir ou contractar, conforme no
caso councr. assistentes dos lnhoratorios ou das clinicas complenwnl aros, os auxilim·es c conservadores de laboratorio, o"
internos, os inspcctores, os enfermeiros, os guardas e demais
pessoal subalterno do hospital, mediante prévia autorização
e consequente approvação do Ministro.
XIX. Participar o fallccimento dos enfermos á autoridade
que houver requisitado a admissüo c á Commissão Insvcctora
quando a morte não fôr natural, pura que a mesma providencie como convier;
XX. Fiscalizar as enfermarias c todas as dependencias do
estabelecimento;
XXI. Organizar a taiJella da::l refeições diarias dos enfcr.
nws e c>mprPgados;
XXII. Encerrar, diariamnnte, o livro de presença do pes~ual dos servi tos clinicos e administrativos;
XXIII: Encar_reg~r-se dos estudos c posquizas que lnteress~u·em a psycluafr1a e ús docn~as nervosa~, publicando es~~·'s fr:tl 1alhí?s coJ~fnl'llw os lilCios or(:amcntarios de que dislJUZPl'. :_1 i~SSIS( 1mc1a pa L' a .oCCOl'l'L'l' :Í rlf'S}lCZa;
XXJ \'. I?<1r ao p;-:yl'Juatr·a oue assim o desejar os clemen~os ncf~cssar!os p:n·a a rr~nlizatfio de c:sludos c pcsquizas (JUC
mteresscm a vsychialria c ás doenças llervosas:
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XXV. Facultar ao dü·cctor do Instituto Neurobiologieo,
si cllc assim o solicitar, urlln ou mais enfermarias do qualquer
da~ ;-;('l~~~~~·s do ltospilal, ondo SI'!'Üo adrnill.idos o~ dol~llll's
do lllii!IH~o!lrio qtre }HISsaru convir ú l'l~aliza~.:ão desta uu daqtwlla ordum de pes<JUizas de lnLoraturio;
XXVI. Solicitar do Governo permissão pal'a enviar
quahtner med ieo du assistencia a pontos di versus do pair.,
ou no estrangeiro, com u !'im de estudnr questões scienLil'icas relacionadas colll as doenças mentacs ou 11en·osas;
XXVII. Propor ao Governo o contraclo de vrul'issiunt~e:-;
competentes para cffectunr trabalhos sciontificos;
XXVIII. Organizar ns instrucções vara os servi1~os in I e rnos dos departamentos da assistencia, determinando as obrigações c deveres do pessoal não constante do art. ,'3" do presente regulamento, sulnnettendo taes instruccõcs á approvação do ministro.
XXIX. Apresentar ao Ministro da .Justiça, mensalmentl!,
um quadro demonstrativo de todas as rondas, de qualrtucr natureza, produzidas pelo Hospital Nacional c pelas demais depcndencias da Assistencia.
Art. H ..Ao vicc-director do hospital compete:
1o, sulJsli! uir o director geral em seus impedimentos nus
suas :funeçõcs de dircctor do hospital e t.amLcm nus de dircctur g·eral, si assim entender o Sr. ministro;
2°, auxiliar o director geral na fiscalização dos serviços
do hospital cumprindo suas determinações;
3°, rubricar os livros destinados ao serviço do hospital
que lhe forem designados pelo director geral;
4°, rubricar as contas de fornecimentos c de despezas
miudas c de prompto pagamento, depois de devidamente processadas, assim como as respectivas relações, afim de serem
enviadas ao Thcsouro Nacional por intermedio da Secretaria
de Estado;
5°, examinar com o administrador os gencros de consumo recebidos no hospital, afim de verificar os que devam ser recusados;
Art. -1 fi. Incunthe nos psychiatras:
I. Visitar, diariamente, ao menos uma vez, entre 8 e 11
horas ou entre 13 c 15 as secções a seu cargo e prescrever o
tratamento a que devam ser submcttidos os enfermos;
li. Lançar ou fazrr lançar pelo assistente ou interno em
serviço, na respectiva secção, em livros proprios, as notas
clinicas sobre o estado dos doentes, quer sejam modific~ções
dos symptomas primitivos, quer factos novos pertencent~R a
cu tra p base da doença;
III. Prescrever, àiariamente, em livro para esse fun destinndo, a rlicla dos enfermos;
IV. Dar alta aos enfermos curados c aos que tenham do
sahir em virtude de requerimento dos interessados, ou de conselho medico, e sulm10Ucr as papeletas ú apreciação do director
geral;
V. Passar os attcstados requeridos ao director gera~ e os
de obitos dos enfermos que fallecerem nas respectivas se-·
cçõcs c remettel-os ao mesmo dircctor:
VI. Assistir á nccropsc dos cada veres que s1hircm das
rcsvcctivas scct;õcs: obser-vado o disposto no art. l/li c en-
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trcgar ao direclor gorai as nolas relativas ás necrop~cs que
rctdizar para serem lançadas no respectivo registro;
VII. Aprescnlar ao dircctor geral, no prazo de quinze
dias, (JUO poderú por ellc ser prorugado, um parecer fundado
nus exumes que houver fcilo solJrc o estado mental do~ cnfu·wus em observação;
VIII. Indicar a natureza c a duração dos trabalhos a que
o~.J enfermos devam ser submettidos c prescrever os meios
coercitivos que porventura se tornem necessarios, Jbsarvada a
exigcncia do art. 168;
IX. Colligir elementos para o relator io do director geral;
X. Solicitar ao director geral o que necessitarem para o
bom desempenho dos deveres que lhe cabem;
XI. Encarregar-se, de accôrdo com o direclor geral, do
estudos c 'vesquizas que interessem a psychiatria c ús doPntas
nervosas e que serão puLlicados de accôrdo com ~ n. XXIII
do art. 43;
XII. Propô r ao dircctor geral ou ao administrador geral
as penas disciplinares applicaveis ao pessoal que estiver affceto ao seu serviço c jc accôrdo com as instrucçõng em -t'.1gor.
Art. 16. Incumbe ao medico encarregado do serviço de
.Assislencia social:
I. Apurar ou mandar apurar por internos e enfcrrr~eiros
prepostos a este serviço, dados relativos {t saude untcriur dos
pacientes recolhidos ao Hospital Nacional;
li. Apurar dndos relativos aos antecedentes da família
dos pacientes em questão;
III. Soccorrer com a devida assistcncia, ou requsitar a
fJUClll a possa dar, quando não esteja nos limites de suas possibilidades, ás famílias dos doentes pobres recolhidos ao Hospital;
IV. Fazer vis i tas domiciliares quando requisitadas pelos
psychiatras por intcrmedio do director geral ou pel:Js parentes
dos egressos dos manicomios, dando-lhes os devidos conselhos
ou providenciando no que houver mistér;
V. Apresentar <10 fim de cada nmw relatorio c estatistica
tlo que houver effcctuado.
Art. 1.7. Incumbe ao assistente effcctivo:
I. Substituir o psychiatra em seus impedimentos:
Il. Visitar, diariamente, á hora que lhe fôr designada, a
scc~;ão ou sub-secção para a qual lenha sido des~gnado pelo
dircctor geral c auxiliar o respectivo psychiatra, não só na
ob~ervação a que devam ser submettidos os enfermos, como
ainda na assistencia que se lhes deva.
UI. Ficar succcssivamentc, por 24 horas, de accôrdo com
a escala estabelecida pelo director geral, de plantão !lo Hospital para attcndcr aos ca~os que :-thi occorrarn c ncces3item
de inlerven«;ão medica.
Ar L. ·~8. Incumhc ao assistente contr<1cl.ado re~lizar o quo
lhe für detcrmin<1do pelo chefe de scrvi1;o com que ttmha do
trabalhar por dcsignat~ão do Director Geral.
Art. 49. Ao director dfJ instituto de physiolherapi.a incumbe dirigir os respectivos serviços que serão distribuidos
pelos lrcs physiolherapcutas.
50. Aos dnus mcd icos physiothcrapeutas incumbe as
1 \ l't.
npplicaçõcs hydrothcrapicas, phototherapicas c clcctrotherapiLeis de 1927- Vol, II
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cas, radiologicas c ionotherapicas nos doentes do Hospital, das
clinicas ~~ dos ambulatorios, de accôruo com o Dire0tor Geral.
Art.. 51. Incumbe ao interno:
I. Oll~crvnr activa c attcntamonfp os doentes quo lhe forem disl rihuidos pelo vsychiatra com quem servir, por designu-:ão do utroetor geral, redigindo sob a orientação d0 assistenf e ns respectivas observnçõ('s, d~ modo qu~ possUir. ser
utilizndas pelos medicos do eslalwlcciment.o;
TI. Auxiliar o vsychiatra c o assistente, cum:u<ndo as
suas rletermina(,'ões nos cuidados devidos aos enfeL·mos da se..,
cção para que fi)r designado, percorrendo o serviço a que osf ivcr ligado ás horas designadas pelo psychiatra ou pelo assistonlc;
lri. Fazer·, no Hospital Nacional, de accôrdo corn a escala cstalmll~cüla pelo direcl.rn· geral, o plantão durante o
qual não se poderá fawr substituir sem sua autm·izac;ão, recebendo durante esse f t'mpo todos os doentes entrados, examinando-os c redigindo as notas de entrada para serem submettidas aos psychiatras, que as têm de utilizar para a historia clinica de cada paciente;
IV. Prestar soccorros irnmcdia tos aos doentes quo por
acaso entrem em agitac,:ão, tenham ataques ou por q~mlqucr
outra cireumsfancia necessitem de medicação urgente;
V. Percorrer, quando de plantão, á tarde, entre 16 e 18
horas, todas as depenclencias do estabelecimento, levando ao conhecimento do director geral toda c qualquer irreguiaridade
que porventura encontrar;
VI. Verificar os o bit os que occorrercm durante o seu
plantão;
VII. nedigir, pela manhã, quando de serviço em a noite
anterior, uma parte de tudo que occorrer durante a<;; horas em
quo o es! nbclecimento tenha estado sob sua vigilancia;
VIII. Administrar os medicamentos perigosos, de nc~ôrdo
com as ordens do psychiatra ou do assistente;
Puragrapho unico. O interno de plantão é obrigado a
ef:'crever rm um quadro collocado na sala do serviço sanHario
o logar do estabelecimento para onde se haja dirigijo.
Art. 52. Compete no pharmaccutico-chefe:
I. Zelar pelo esmero no preparo dos medicamentos fazendo, a qualquer hora do dia ou da noite, as formul::1s para
os enfermos dQ Hospital, registrando-as em livro para esse fim
destinado;
II. Conservar a pharmacia no melhor asseio e ordem
com o auxilio dos serventes precisos;
III. Extrahir os pedidos de drogas e m::tis objectos de
que necessitar a pharrnacia e apresentai-os ao d irector geral;
IV. Exnminar os artigos fornecidos, confrontando as contas
dos fornrcedores respectivos com os pedidos, que as deverão
acompanhar c apresentando-as ao director geral com a nota
- Conforme - datada e assignada;
V. Proceder, annualmcnte, ao inventario do vasilhame
e mais ohjcelos que eufrarem para a pharmacia e .suas dependcncias, registrnl-o mn livro especial c rcmettol-o ao administrador geral.
VI. Organizar nf{~ o dia H> de cnda mcz ..-. mappa do
consumo do UH':?. nnteriol' o retncttel-o á Secretaria do Hospital;
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VH. Fiscalizar o serviço confiado ao pessoal da pharIHacia.
Art. 53, O pharmaccutico-chcfc não se retirará do Psta-·
helecimento sem que esteja terminado o aviamento do reccif.llal'io ou quando se ache ausente seu :r.iudante.
Art. 54. Ao ajudante do pharmaceutico cumpre fazer o
trabalho que por este fôr determinado.
Art. 55. Os inspcctorcs, enfermeiros c guardas são :mxiliares do serviço medico e devem cumprir á risca as ordens
do dircctor geral, dos medicas c eirurgiões e do administrador
geral.
Art. 56. A' entrada do Hospital Nacional, na sala do ser~
viço sanitario, haverá um livro de presença, no qual escreverão seus nomes os funccionarios dos serviços clinico c adminisf.rativo, sendo expressamente vedada a remoção do dito
livro para qualquer outra parf.e mesmo sob pretexto de
f:Jcilitar o serviço.
CAPITULO IV
INSTITUTO DE PSYUIIOPA'fUOLOGIA

(Instituto Teixeira Brandão)
Pavilhões de aclmtssão

Art. 57. O Instituto de Psychopathologia, o qual ":C compõe dos pavilhões Magnan, Meyncrt, Torres Homem, Teixeil'a
Brandão c Henrique Roxo, servirá para admissão c~e indivíduos suspeitos de perturbação mental enviados pela policia e
que hajam de ser recolhidos á Assistencia a Psychopathas.
§ 1. Para a admissão desses doentes observar-se-ha o
disposto no capitulo XIII do presente regulamento.
§ 2. Nos pavilhões de admissão proceder-se-ha a uma
observação meticuosa do doente alli recolhido, consignando-se
em livro especial tudo quanto a e li e se referir.
§ 3. o Logo que se tenha confirmado a existencja de perturbação mental, que necessite a continuação de tratamento
hospitalar, o doente será remettido ao director geral da Assistencia, acompanhado de uma guia, em que se consigne o resultado das observações ahi colhidas.
§ 4. o Quando se não consiga firmar o diagnost!co, dpntro
do prazo de 15 dias, poderá ser o paciente conservado na
Clinica, até que se possa bem ajuizar do caso.
§ 5. o Em casos excepcionaes e no interesse do ensino.
poderá ser o paciente conservado na clínica, levando-se. só.:.
mente, o caso ao conhecimento do director geral, para as
exigencias da estatisf.iea.
§ 6. Verificada a desnecessidade de hospitalização, será
o paciente posto em liberdade, salvo aviso pré\"io da autoridddo que o houver enviado;
§ 7. No pavHhão de psychologia experimental realizarse-hão as experiencias necessarias para melhor elucidação do
diagnostico e pesquiz.as de psychologia normal e pathologica;
§ 8. Nos pavilhões do Instituto Teixeira Brandão serão
dadas as aulas da clinica respectiva da Faculdade de Medicin~. do Rio de Janeiro;
0
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§ u.o As necropses poderão ser requisitadas ao director
do Instituto Ncurobiologico por intcrmc(lio do dircctor geral,
podendo ser assistidas pelo director uo Instituto ou pelo aso.;istente da cliniea por elle indicado.
ArL. 58. Ao lente cathedratico, em exercício, da clínica
psyelliaLrica da Faculdade de .Medicina do Rio de .Janeiro
cai.Je a direcção dos pavilhões a que se refere o artigo anterior, de accôrdo com o disposto no art. 17 do decreto numero 5. 11.8 A, de 10 de janeiro de 1ü27.
Art. 5·9. O serviço administrativo da ~Clinica psychiatriCa continuará a cargo do director, em exercicio, c o ccouomico a ser feito pelo Hospital Nacional.
Paragrapho unico. No começo do anno, até 2·0: de janeiro, o director do Instituto ministrará ao administrador
geral do Hospital Nacional os dados precisos para a proposta
do orçamento da despcza do mesmo Instituto.
Art. 60. A ·Clínica psychiatrica terá, além dos auxiliares
õos serviços escolares, um assistente incumbido dos serviços
~lccLrothcrapicos.

CAPITULO V
DO INSTITUTO NEUHOBIOLOGIGO, DO MUSEU, DO BIOTÉRIO E DO
NECROTERIO

Art. 61. Ao director do Instituto compete:
1o. Dirigir os serviços do Instituto, do museu, do biu•;

tério c do necroterio;
2°. Dirigir o serviço das necropses que lhe forem requt ...
sitadas pelos medicos do estabelecimento, por intermedio do
director geral;
"i
3. Ditar o protocollo das nooropses que realizar;
4". Effectuar pesquizas microscopicas e as analyses dos
líquidos organicos, sempre que lhe forem requisitadas pelos
mcdicos do estabelecimento, por intcrmcdio do dircctoi~
geral;
5°. Effectuar pcsquizas originaes ou dirigir a sua realização, afim de apurar a etiologia e anatomia pathologica
das doencas mentaes e nervosas;
6". Apresentar ao director geral um relatorio dos trabalhos realizados.
·
Art. 62. Ao assistente do Hospital que estiver servindo
no laboratorio e ao assistente too'hnico que será indicado pelo
director do Instituto c ahi vermancccrá emquanto bem servir, cumpro cffcctuar os trabalhos de quo forem incumbidos
velo respectivo director.
Art. 63. O Instituto nouro-biologico terá tambem uma
secção de microbiologia e outra de chimiea clínica.
Paragrapho unico. O laboratorio neuro-biologico funccionará, no minimo, entre as 8 e as 1'5 -horas, devendo o
respectivo di.r_ector, sempre que se ausentar, ·fazer-se substituir pelo seu assistente de serviço.
Art. 64. No museu anatomo-pathologico serão observadas as seguintes disposições:
1°. O museu será aberto todos os ~dias uteis, das 9 ás
14 horas;
·
1
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2". Ao dircctor do !Instituto neuro-biologi.co incumbirá
enriquecer o museu com o maior numero possível de peças
microscopicas. do systema nervoso, norrnaes on pathologicas,
assim como manter uma collecção de prcparndos microscopicos para facilitar o estudo da anatomia do systcma nervoso;
3°. Haverá no museu um catalogo de tudo quanto nello
Re contiver.

CAPITULO VI
DOS CTRURGIÕRB E DO DERMAT0-9YPHILOGRAPHO DA ASSIS1'F.NC!TA
A PSYCHOPATHAS

Art. 65. Os cirurgiões da Assistencia serão: dous cirnrgiões geram;, dos qnaes um gynecolog·ista; um cirurgião-opht.almologista; um cirurgião
oto-rhino-laryngologista c um
dentista, nomeados mediante concurso de titulos, perante
urna comrnissão de psychiatras, presidida. pelo director geral,
proposta a indicacão ao ministro.
Art. 66. Ao dcrmato-syphilographo da Assistcncia, que
dever.á ser escol·hido nas condições antecedentes, incumbe;
1. Tratar de todos os casos dermatologicos que vierem
ao Hospital;
2. Tratar dos casos de syphilis que lhe forem enviados
pelos outros medicos da Assistencia:
3°. Manter um ambulatorio e dispensaria para os casos
de syphilis que vierem á consulta no Hospital e com o fim
esoccial de prevenir os accidcntcs de neurosyphilis.
Art. 67. Dcvct·ão os cirurgiões c o dcrmato-syphilogranho comparecer, diariamente, no Hospital, ás horas fixada~
pf'lo dirf'etor geral, de aeeôrdo com as necP-ssidades do serYico clinico.
Art.. GS. O dentista comparecerá pelo menos trcs veze~
nor semana, em dias designados pelo dircctor geral, c, extraordinariamente, quando f<ir urgente sna intcrvcnçfío.
Art. o!l. Quando nrr.rssa1·ios nas Colonias ou no 1\lanic~o
mio .Tudieiario os serviços do qualquer dos cirurgiões da Assistencia a psyehopathas o direetor rcsprctivo requisitará do
dircctor gorai o comparecimento daqucllc do quem "se houvnr
mister.
0
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CAPiiTULO VII
DO

REHVTÇO

ECONOMICO

INTEHNO DO HOSPITAl.

NAC:ION:'lf~

Arlminislrorlo1' orrrr7

Art. 70. O administrador geral do Hospital Nacional é o
responsavcl immcdiato perante o director geral pelo serviço
administrativo e economico do ·Hospital.
Art._ 71. Cumpre, especialmente, ao administrador geral:
1..° Cuidar da conservação do Hospital c de suas dcpcndencias;
2." Exfra'hir ou mandar cxt.rahir do livro rlc talão, numcmdos em ordem chronologica, os pedidos do que fôr neccs-
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á ma nu tfmção do estabelecimento e de suas dependoncias;
3. 0 Examinar os generos de consumo recebidos no estabelecimento, submettendo ao exame do vice-director os que
devam ser recusados;
4. Organizar o orçamento do Hospital, de accô'rdo com
as instrucções do director geral e á vista dos orçamentos
parciaes dos directores do Instituto de psychopathologia, do
Instituto neuro-biologico e do pàarmaceutico;
5. Apresentar, no principio de cada anno, ao director
geral o relataria das oc,correncias administrativas havidas no
estabelecimento, acompanhado das respectivas estatísticas;
6.0 (Fazer mencionar nas papeletas os valores em dinheil'O e os objectos que os enfermos tiverem ao entrar para o
estabelecimento, guardando-os em cofre;
7. Prestar ás famílias dos enfermos, em geral, as informações por ellas solicitadas, ou que forem de mistér, quando
se não refiram ao estado de saude delles e participar ás dos
pensionistas o que de mais importante occorrer quanto aos
doentes que lhe digam respeito, á vista das indicações do
director geral;
8. Providen0iar, com promptidão, sobre o enterramento
dos enfermos que fallecerem no Hospital Nacional, de accôrdo
com as oroens vigentes e recommendações das famílias dos
mesmos enfermos, fornecendo a necessaria participação á
pessoa que requereu a admissão e ao offieial do registro
civil;
9. Ter sob sua guarda os espolias dos enfermos que
fallecerem, para serem entregues ás respectivas familias,
quando devidamente reclamados, ou, no caso contrario, arrecadados pelo juiz competente, a quem o director geral dirigirá
a necessaria participação;
10. Receber, no Thesouro Nacional, a quantia quo lhe
houver de ser adeantada para occorrer ás despezas miudas
c do prompto pagamento;
11. SolieHar aos medicos chefes de scrvi,;o do Hospital
informações para o serviço administrativo o economico do
mesmo Hospital;
1.2. Satisfazer todos os pedidos, devidamente autorizados.
dos objectos precisos para os differentes serviços do Instituto
de Psychopathologia e para as diversas dependencias do
Hospital;
13. Fazer ou mandar fazer a carga dos objectos adquiridos para os alludidos serviços, debitando a cada empregado~
em livro proprio, o que lhe tiver fornecido;
14. Requisitar da Secretaria as informaGões que se fizerem precisas para o melhor desempenho de suas funcçõe~.
assim como os serviços dos officiaes da mesma Secretaria em
caso de urgencia.
15. Elaborar e apresentar ao Director Geral, mcnsalmentf3,
os quadros a que se refere o art. 43, n. 29.
Art. 72. O pessoal da de·spensa, cozinha, refeitorios, lavanderia, usina, officinas, jardim e lhôrto, os auxiliares da
administra<;ão e os servente~ serão admittidn~ pelo administrnrtor geral, mertiante pr0Yia nulorizaç-fln '~ rnnsC'qlH'nfe npprovnção rto l\1inisf.ro.
0
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Os ~cvcrcs desses empreg-ados serão ·determinados nc•
Regimento interno.
Art.. 73. O administrador prestará, no Thosouro Nacional, segundo os preceitos que alli se observarem em referencia aos empregados de Fazenda, fiança, cu.io valor o Ministro
nrhifr:lr:i, nftPJHiPJHlo ao arlcanfamcnfo quP IIIP ft•llha dr~ :-'.(~··
fcilo.
Art. 7·L Ao suh-adminisl rarfor incumbe auxiliar a adminisl.rnção em tudo que llw f(w dPtPrminadn pplo dircdor
gPrnl c pelo ndminisfrador geral.
Ar f. 75. Ao clispcnsciro incumbe:
1: Ter sob sua guarda a despensa c rccchnr os generos
c demais artig-os, verificando se a qualidade e a quanfidad1~
estão d1~ aecôrdo com o p1~dido feito á adrnini~li':H:üo e a1·or.• ..
dicional-os de modo que se não deteriorem.
;}." ~ntregar diariamente ao ehefe da eozinha, de aceôruo
com a respectiva tabella, os generos ncccssarios para o pro~
paro da alimentação c di,;tas que forem prescriptas pelos mf~~
di cos.
3." Consignar em livro especial a entrada c sahida do~
geJH~ros c demais artigos.
4." Organizar diariamente um mappa demonstrativo dos
~oneros e dos demais artigos sabidos para o municiamento
lu dia, mencionando o stock existente, as respectivas sobras,
enwftendo esse mappa no mesmo dia á administraç,ão.
5." Balancear no uia 25 de cada mcz todos os nrtigoc;; c
~ncros que se acharem sob sua guarda, apresentando em selida u respectivo balancete ao administrador geral.
Ü. Hcclamar do administrador geral providencias qnando
Iwnhccer que não são sufficientes os gcncros para o con
sno.
7 ." Apresentar na administração, diariamente, o ponto da
cCnha, refeitorios c despensa.
8." A entrada do despenseiro será ás 5 horas e a sahida
ás ü 1/2 horas.
0

4

CAPITULO VIII
DA SECR.ETAn.IA

rt. 76. Ao pessoal da S~cretaria incumbe executar com
zelo 11romptidão, sob a direcção do respectivo chefe, todos
os S'liços concernentes ao preparo e andamento dos papci::l
recrlos, inclusive a corrcspondencia do direcfor geral.
. ! .o O expediente da Secretaria const.ará, além dos ser.
VIÇOScima indicados, da escripturação dos livros c t.alõc~
conv~ntcs aos seus trabalhos, segundo os modelos appro·
vados~Io dircctor geral.
§ o A Scerdaria funccionará nos dias uteis das 11 ás
16 ho1 podendo ser prorogada a hora do expediente quando nss o exigir a convcniencia do 1'erviço. No expediente
fóra d horas acima indh'adas o c!Jefr será a·1xiliado pelo
emprr~ quo designar.
Art]7. Ao chefe da Secretaria compete:
Lo mprir e fazer executar as ordrm; do director geral.
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2. 0 Expôr, por escripto, ao director geral, todas as occor·
rencias que se derem na Secretaria c reclamarem penas disciplinares.
3." Rolicitar do dircctor geral c doR chefes dn Sf'I'Vkt)
da Assistencia os esclarecimentos de que necessitar, a bem.
da ordem dos trabalhos da Secretaria.
4. 0 Distribuir entre os officiaes os diversos serviços de
expediente, determinando a preferencia para o preparo do~
do maior urgencia.
5.° Confrontar as propostas do orçamento da Assistencia
a psychopathas, de modo a tornai-as, quanto possível, acquiescendo o director geral, homogeneas quer quanto ao modo de
remuneração do pessoal, quer quanto ás denominações das
vcrhas dnst.inadas ao custeio de varios serviços.
6. 0 Apresentar ao rlirector geral a relação dos cnfermoc;,
cujas pensões estiverem em atrazo, afim de serem remettidac;
no procurador da Republica, membro da Commissão Inspectora, que providenciará sobre a cobrancn executiva das
mesmas.
.
7. 0 Redigir e assignar os editaes. e annuncios para concurso ao provimento dos Jogares da Assistencia, ou para a
compra de quaesquer artigos, quando fôr mistér a concurrencia publica.
·
8.0 Submetter ao despacho do director geral a lista do3
enfermos que, por motivo de licença para continuação de
tratamento em domicilio, devam ser eliminados do respectivo quadro, por não terem regressado ao estabelecimento
no tempo do prazo concedido para taes licenças.
9. 0 Providenciar para o fornecimento dos objcctos ne-ccssarios á Secretaria e ao archivo.
1 O. Remettcr, annualmcnte, ao archivo, mediant.e relação, os pa•peis e livros qun não maü; sejam utilizados na Se('retaria por srr0m ennsidnradns findos.
11. Colligir nlnnwnlos para n rnlatorio do dirf'ct.or geJ'al ..
12. TPr sob sua guarda f odos os p:-~pcis, inclusive paer~
erres mcdicos, conccrJ1cntes á internação dos enfermos.
13. Fazer recolher pelos cobradores, no Thesouro Nacional, á vista da neeessnria guia vümdn pelo dircrlor geral,
os product.os das contrihniçõcs dos pensionisl as.
Art. 78. Aos officiaes compete:

1. 0 A organização da lista dos enfermos admittidos, a
qual, mensalmente, será enviada á Commissão inspectora dos
esf ahclecimentos destinados a psychop1thas.
2. 0 As certidões que tiverem rle ser passadas em virtude
do rlespa·c.ho do dircctor geral.
3. A matricula dos enfermos observados.
4. O registro de assentamento dos funccionarios de nomeação do Governo c o preparo d:-~s rcspect.ivas folhas de
pagamento.
5. A organização dos· mappas ostatisticos dos sflrvi<.>os
clinicas das secções, pavilhões, enfermarias c gabinete« te-~
chnicos do Hospital.
6. A o5tatistica dos enfermos do Hospital, do Manicomio
.Tudiciario e das Colonias, allrnngondo o quadro da mor·hil j .•
nade desses csfabelocimcnt.os.
0

0

0

0

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

217

7. A redn:cção da correspondencia do director geral com
ministro, directores de repartições, autoridades .iudiciaria5
e noliciaes, assim como de outros netos que lhe forem dis ....
trÜmidos.
8. A lista dos enfermos-pensionistas eujas contribuições
estiverem em atrazo, afim de ser requisitada a cobrança executiva das me'3mas.
9. A elaboração do mappa de consumo mensal dos artigos fornecidos ao estabelecimento, de accôrdo com as relações enviadas pelo administrador geral e pelo pharmaceutico •I
10. O registro diario, em livro proprio, dos enfermos
admittídos, fazendo todas as :mnotaçõcs que <:;obre os me'3mos
forem dadoR c outras de futuro colhidas de modo a se tornar
('Prta a identidade de tacs enfermos.
11. A trans·cripção, em protocollo, da correspondencia
recebida, inclusive os requerimentos, podendo essa transcrlpção <::er feita na integra ou resumida, conforme a naf.m'eza
ou importancia do assumpto.
12. O expediente necessario para o encaminhamento da
correspondencia dos directores das Colonias e do Manicomio
Judiciario á Secretaria de Estado e a proveniente desta para
os a Iludidos directores.
13. O preparo das guias para o recolhimento de dinheiro
no Thesouro Nacional e aos cofres do patrimonio do Hospital.
14. Os attestado e certidões a requerimento dos interes ....
sarlos precedendo despacho do director geral.
15. O preparo e andamento das folhas para o pagamento
do pessoal mensalista e diarista. bem assim do ponto de fre ..
queneia do pessoal de nomeação do governo.
in. A extracção das papeletas dos enfermos:
17. A organização da lista dos enfermos que forem trans ..
feridos para as Colonias.
18. As l'clações nominaes com a declaração do debito pelo
tratanwnf.o dos enfermos procedenfcs das corporações mil ilares c dos Estados, afim rle serem enviadas {t Secretaria de
Esfndo, que provirlenciar:í sobre sua cobrança .
.1 9. As relaçõos das contas dos enfermos-pensionislac:;
particulares c a conta geral dos enfermos-indig-entes, afim de
serem cobradas na fórma do disposições em vigor.
20. O processo de contas dos fornecedores com as conpetentes relações, pre.cedendo a esse serviço o empenho das
despezas em livro a esse fim destinado.
·
21. A organizacão dos mappas demonstrativos da receita
e dMpozn da Assistcncia.
Art. 79. Ao 3o official, que será o archivista, compete:
1.n Conservar o archivo em ordem c asseio.
. . 2.o Guardar todos os I ivros, talões e pnpcis findos, elas ...
s~f1canno-os eom rot.ulos, e numerando-os como fôr conve··
mente.
3. Organizar o catalogo dos livros e o indice dos do..
cumentos existentes no archivo.
. 4'.° Fornecer qualquer livro ou documento solicitado pelo
d1recf.or ~er~l ou pelo 0hcfe da Secretaria, mediante nota quo
será reshtmda, quando retornar ao archivo o livro ou documento dahi retirado.
0
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5. Passar, precedendo despacho do director geral, as
certidões cujo assumpto se contenha em livros ou papeis
findos, ;endo tnes certidões authenticadas segundo os pro .•
ceitos adoptados.
Art. 80. Ao guarda-livros compete:
I. Escripturar toda a receita e despeza pelo systema de
partidas dobradas, segundo os dados constantes das relações
demonstrativas para esse fim organizadas na Secretaria do
Hospital.
11. Registrar encommendas ou pedidos, autorizações!
eontractos e qualquer outro empenho de despeza.
111. Ter sob sua guarda e conservar todos os livros de
escripturação, qu~ devem ser mantidos no mais irreprehensivel estado de asseio.
IV. Crear os livros auxiliares que julgar necessarios para
a mais perfeita e clara escripturacão.
V. Levantar, mensalmente e quando lhe fôr pedido, os
balancetes da receita e despeza e todas as demonstrações nocessarias para o andamento do serviço.
VI. !Prestar ao administrador geral ou ao chefe da Secretaria as neccssarias informações, quanto ao estado dos creditos e demais esclarecimentos precisos para o devido estudo
dos papeis distribuídos.
VII. Executar annualmente a enumeração e especificação de todos os creditas concedidos durante o exercício, destacando convenientemente os credi tos orçamentaes e extra~
orçamentaes;
VIII. Fazer o balanço annual da receita effectivamente
arrecadada durante o exercício, separada a da União da
proveniente do patriomonio do Hospital e o da despeza paga,
no mesmo exercício, attendcndo-se tambem á provenicncia
dos fundos;
IX. Fazer o balanço geral das contas do exercício;
X. Organizar, tambem, a escripturação de responsaveis,
Jevanl.ando, no fim do exercício, o map.pa dos que não tenham prestado contas ou que tenham saldo a recolher:
XI. Fornecer, no tempo devido os dados, balancetes,
demonstrações e quaesquer outros esclarecimentos que devam fazer parte do relatorio geral.
Art. 81. Ao 4<> official, aos amanuenses e dactylographas
em exercício na Secretaria ou na administração incumbe auxiliar os respectivos serviços e effectuar os que lhes forem
distri:buidos.
Art. 82. Ao porteiro compete:
11. o Fazer abrir e fechar as diversas dependencias do es-.
tabelecimento;
2. <> Zelar pela segurança e pelo asseio do edifício, determinando aos serventes as providencias que para esse fim sejam necessarias;
3. o Distribuir a correspondencia entrada e fazer distribuir a que lhe fôr mandada, por meio de protocollos apropriados, de modo que se possa verificar não só a expedição,
mns tambem o recebimento;
4. o Fiscalizar, auxiliado pelos serventes, o ingresso e a
0
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á ma nu tfmção do estabelecimento e de suas dependoncias;
3. 0 Examinar os generos de consumo recebidos no estabelecimento, submettendo ao exame do vice-director os que
devam ser recusados;
4. Organizar o orçamento do Hospital, de accô'rdo com
as instrucções do director geral e á vista dos orçamentos
parciaes dos directores do Instituto de psychopathologia, do
Instituto neuro-biologico e do pàarmaceutico;
5. Apresentar, no principio de cada anno, ao director
geral o relataria das oc,correncias administrativas havidas no
estabelecimento, acompanhado das respectivas estatísticas;
6.0 (Fazer mencionar nas papeletas os valores em dinheil'O e os objectos que os enfermos tiverem ao entrar para o
estabelecimento, guardando-os em cofre;
7. Prestar ás famílias dos enfermos, em geral, as informações por ellas solicitadas, ou que forem de mistér, quando
se não refiram ao estado de saude delles e participar ás dos
pensionistas o que de mais importante occorrer quanto aos
doentes que lhe digam respeito, á vista das indicações do
director geral;
8. Providen0iar, com promptidão, sobre o enterramento
dos enfermos que fallecerem no Hospital Nacional, de accôrdo
com as oroens vigentes e recommendações das famílias dos
mesmos enfermos, fornecendo a necessaria participação á
pessoa que requereu a admissão e ao offieial do registro
civil;
9. Ter sob sua guarda os espolias dos enfermos que
fallecerem, para serem entregues ás respectivas familias,
quando devidamente reclamados, ou, no caso contrario, arrecadados pelo juiz competente, a quem o director geral dirigirá
a necessaria participação;
10. Receber, no Thesouro Nacional, a quantia quo lhe
houver de ser adeantada para occorrer ás despezas miudas
c do prompto pagamento;
11. SolieHar aos medicos chefes de scrvi,;o do Hospital
informações para o serviço administrativo o economico do
mesmo Hospital;
1.2. Satisfazer todos os pedidos, devidamente autorizados.
dos objectos precisos para os differentes serviços do Instituto
de Psychopathologia e para as diversas dependencias do
Hospital;
13. Fazer ou mandar fazer a carga dos objectos adquiridos para os alludidos serviços, debitando a cada empregado~
em livro proprio, o que lhe tiver fornecido;
14. Requisitar da Secretaria as informaGões que se fizerem precisas para o melhor desempenho de suas funcçõe~.
assim como os serviços dos officiaes da mesma Secretaria em
caso de urgencia.
15. Elaborar e apresentar ao Director Geral, mcnsalmentf3,
os quadros a que se refere o art. 43, n. 29.
Art. 72. O pessoal da de·spensa, cozinha, refeitorios, lavanderia, usina, officinas, jardim e lhôrto, os auxiliares da
administra<;ão e os servente~ serão admittidn~ pelo administrnrtor geral, mertiante pr0Yia nulorizaç-fln '~ rnnsC'qlH'nfe npprovnção rto l\1inisf.ro.
0
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Os ~cvcrcs desses empreg-ados serão ·determinados nc•
Regimento interno.
Art.. 73. O administrador prestará, no Thosouro Nacional, segundo os preceitos que alli se observarem em referencia aos empregados de Fazenda, fiança, cu.io valor o Ministro
nrhifr:lr:i, nftPJHiPJHlo ao arlcanfamcnfo quP IIIP ft•llha dr~ :-'.(~··
fcilo.
Art. 7·L Ao suh-adminisl rarfor incumbe auxiliar a adminisl.rnção em tudo que llw f(w dPtPrminadn pplo dircdor
gPrnl c pelo ndminisfrador geral.
Ar f. 75. Ao clispcnsciro incumbe:
1: Ter sob sua guarda a despensa c rccchnr os generos
c demais artig-os, verificando se a qualidade e a quanfidad1~
estão d1~ aecôrdo com o p1~dido feito á adrnini~li':H:üo e a1·or.• ..
dicional-os de modo que se não deteriorem.
;}." ~ntregar diariamente ao ehefe da eozinha, de aceôruo
com a respectiva tabella, os generos ncccssarios para o pro~
paro da alimentação c di,;tas que forem prescriptas pelos mf~~
di cos.
3." Consignar em livro especial a entrada c sahida do~
geJH~ros c demais artigos.
4." Organizar diariamente um mappa demonstrativo dos
~oneros e dos demais artigos sabidos para o municiamento
lu dia, mencionando o stock existente, as respectivas sobras,
enwftendo esse mappa no mesmo dia á administraç,ão.
5." Balancear no uia 25 de cada mcz todos os nrtigoc;; c
~ncros que se acharem sob sua guarda, apresentando em selida u respectivo balancete ao administrador geral.
Ü. Hcclamar do administrador geral providencias qnando
Iwnhccer que não são sufficientes os gcncros para o con
sno.
7 ." Apresentar na administração, diariamente, o ponto da
cCnha, refeitorios c despensa.
8." A entrada do despenseiro será ás 5 horas e a sahida
ás ü 1/2 horas.
0

4

CAPITULO VIII
DA SECR.ETAn.IA

rt. 76. Ao pessoal da S~cretaria incumbe executar com
zelo 11romptidão, sob a direcção do respectivo chefe, todos
os S'liços concernentes ao preparo e andamento dos papci::l
recrlos, inclusive a corrcspondencia do direcfor geral.
. ! .o O expediente da Secretaria const.ará, além dos ser.
VIÇOScima indicados, da escripturação dos livros c t.alõc~
conv~ntcs aos seus trabalhos, segundo os modelos appro·
vados~Io dircctor geral.
§ o A Scerdaria funccionará nos dias uteis das 11 ás
16 ho1 podendo ser prorogada a hora do expediente quando nss o exigir a convcniencia do 1'erviço. No expediente
fóra d horas acima indh'adas o c!Jefr será a·1xiliado pelo
emprr~ quo designar.
Art]7. Ao chefe da Secretaria compete:
Lo mprir e fazer executar as ordrm; do director geral.
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2. 0 Expôr, por escripto, ao director geral, todas as occor·
rencias que se derem na Secretaria c reclamarem penas disciplinares.
3." Rolicitar do dircctor geral c doR chefes dn Sf'I'Vkt)
da Assistencia os esclarecimentos de que necessitar, a bem.
da ordem dos trabalhos da Secretaria.
4. 0 Distribuir entre os officiaes os diversos serviços de
expediente, determinando a preferencia para o preparo do~
do maior urgencia.
5.° Confrontar as propostas do orçamento da Assistencia
a psychopathas, de modo a tornai-as, quanto possível, acquiescendo o director geral, homogeneas quer quanto ao modo de
remuneração do pessoal, quer quanto ás denominações das
vcrhas dnst.inadas ao custeio de varios serviços.
6. 0 Apresentar ao rlirector geral a relação dos cnfermoc;,
cujas pensões estiverem em atrazo, afim de serem remettidac;
no procurador da Republica, membro da Commissão Inspectora, que providenciará sobre a cobrancn executiva das
mesmas.
.
7. 0 Redigir e assignar os editaes. e annuncios para concurso ao provimento dos Jogares da Assistencia, ou para a
compra de quaesquer artigos, quando fôr mistér a concurrencia publica.
·
8.0 Submetter ao despacho do director geral a lista do3
enfermos que, por motivo de licença para continuação de
tratamento em domicilio, devam ser eliminados do respectivo quadro, por não terem regressado ao estabelecimento
no tempo do prazo concedido para taes licenças.
9. 0 Providenciar para o fornecimento dos objcctos ne-ccssarios á Secretaria e ao archivo.
1 O. Remettcr, annualmcnte, ao archivo, mediant.e relação, os pa•peis e livros qun não maü; sejam utilizados na Se('retaria por srr0m ennsidnradns findos.
11. Colligir nlnnwnlos para n rnlatorio do dirf'ct.or geJ'al ..
12. TPr sob sua guarda f odos os p:-~pcis, inclusive paer~
erres mcdicos, conccrJ1cntes á internação dos enfermos.
13. Fazer recolher pelos cobradores, no Thesouro Nacional, á vista da neeessnria guia vümdn pelo dircrlor geral,
os product.os das contrihniçõcs dos pensionisl as.
Art. 78. Aos officiaes compete:

1. 0 A organização da lista dos enfermos admittidos, a
qual, mensalmente, será enviada á Commissão inspectora dos
esf ahclecimentos destinados a psychop1thas.
2. 0 As certidões que tiverem rle ser passadas em virtude
do rlespa·c.ho do dircctor geral.
3. A matricula dos enfermos observados.
4. O registro de assentamento dos funccionarios de nomeação do Governo c o preparo d:-~s rcspect.ivas folhas de
pagamento.
5. A organização dos· mappas ostatisticos dos sflrvi<.>os
clinicas das secções, pavilhões, enfermarias c gabinete« te-~
chnicos do Hospital.
6. A o5tatistica dos enfermos do Hospital, do Manicomio
.Tudiciario e das Colonias, allrnngondo o quadro da mor·hil j .•
nade desses csfabelocimcnt.os.
0
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7. A redn:cção da correspondencia do director geral com
ministro, directores de repartições, autoridades .iudiciaria5
e noliciaes, assim como de outros netos que lhe forem dis ....
trÜmidos.
8. A lista dos enfermos-pensionistas eujas contribuições
estiverem em atrazo, afim de ser requisitada a cobrança executiva das me'3mas.
9. A elaboração do mappa de consumo mensal dos artigos fornecidos ao estabelecimento, de accôrdo com as relações enviadas pelo administrador geral e pelo pharmaceutico •I
10. O registro diario, em livro proprio, dos enfermos
admittídos, fazendo todas as :mnotaçõcs que <:;obre os me'3mos
forem dadoR c outras de futuro colhidas de modo a se tornar
('Prta a identidade de tacs enfermos.
11. A trans·cripção, em protocollo, da correspondencia
recebida, inclusive os requerimentos, podendo essa transcrlpção <::er feita na integra ou resumida, conforme a naf.m'eza
ou importancia do assumpto.
12. O expediente necessario para o encaminhamento da
correspondencia dos directores das Colonias e do Manicomio
Judiciario á Secretaria de Estado e a proveniente desta para
os a Iludidos directores.
13. O preparo das guias para o recolhimento de dinheiro
no Thesouro Nacional e aos cofres do patrimonio do Hospital.
14. Os attestado e certidões a requerimento dos interes ....
sarlos precedendo despacho do director geral.
15. O preparo e andamento das folhas para o pagamento
do pessoal mensalista e diarista. bem assim do ponto de fre ..
queneia do pessoal de nomeação do governo.
in. A extracção das papeletas dos enfermos:
17. A organização da lista dos enfermos que forem trans ..
feridos para as Colonias.
18. As l'clações nominaes com a declaração do debito pelo
tratanwnf.o dos enfermos procedenfcs das corporações mil ilares c dos Estados, afim rle serem enviadas {t Secretaria de
Esfndo, que provirlenciar:í sobre sua cobrança .
.1 9. As relaçõos das contas dos enfermos-pensionislac:;
particulares c a conta geral dos enfermos-indig-entes, afim de
serem cobradas na fórma do disposições em vigor.
20. O processo de contas dos fornecedores com as conpetentes relações, pre.cedendo a esse serviço o empenho das
despezas em livro a esse fim destinado.
·
21. A organizacão dos mappas demonstrativos da receita
e dMpozn da Assistcncia.
Art. 79. Ao 3o official, que será o archivista, compete:
1.n Conservar o archivo em ordem c asseio.
. . 2.o Guardar todos os I ivros, talões e pnpcis findos, elas ...
s~f1canno-os eom rot.ulos, e numerando-os como fôr conve··
mente.
3. Organizar o catalogo dos livros e o indice dos do..
cumentos existentes no archivo.
. 4'.° Fornecer qualquer livro ou documento solicitado pelo
d1recf.or ~er~l ou pelo 0hcfe da Secretaria, mediante nota quo
será reshtmda, quando retornar ao archivo o livro ou documento dahi retirado.
0
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5. Passar, precedendo despacho do director geral, as
certidões cujo assumpto se contenha em livros ou papeis
findos, ;endo tnes certidões authenticadas segundo os pro .•
ceitos adoptados.
Art. 80. Ao guarda-livros compete:
I. Escripturar toda a receita e despeza pelo systema de
partidas dobradas, segundo os dados constantes das relações
demonstrativas para esse fim organizadas na Secretaria do
Hospital.
11. Registrar encommendas ou pedidos, autorizações!
eontractos e qualquer outro empenho de despeza.
111. Ter sob sua guarda e conservar todos os livros de
escripturação, qu~ devem ser mantidos no mais irreprehensivel estado de asseio.
IV. Crear os livros auxiliares que julgar necessarios para
a mais perfeita e clara escripturacão.
V. Levantar, mensalmente e quando lhe fôr pedido, os
balancetes da receita e despeza e todas as demonstrações nocessarias para o andamento do serviço.
VI. !Prestar ao administrador geral ou ao chefe da Secretaria as neccssarias informações, quanto ao estado dos creditos e demais esclarecimentos precisos para o devido estudo
dos papeis distribuídos.
VII. Executar annualmente a enumeração e especificação de todos os creditas concedidos durante o exercício, destacando convenientemente os credi tos orçamentaes e extra~
orçamentaes;
VIII. Fazer o balanço annual da receita effectivamente
arrecadada durante o exercício, separada a da União da
proveniente do patriomonio do Hospital e o da despeza paga,
no mesmo exercício, attendcndo-se tambem á provenicncia
dos fundos;
IX. Fazer o balanço geral das contas do exercício;
X. Organizar, tambem, a escripturação de responsaveis,
Jevanl.ando, no fim do exercício, o map.pa dos que não tenham prestado contas ou que tenham saldo a recolher:
XI. Fornecer, no tempo devido os dados, balancetes,
demonstrações e quaesquer outros esclarecimentos que devam fazer parte do relatorio geral.
Art. 81. Ao 4<> official, aos amanuenses e dactylographas
em exercício na Secretaria ou na administração incumbe auxiliar os respectivos serviços e effectuar os que lhes forem
distri:buidos.
Art. 82. Ao porteiro compete:
11. o Fazer abrir e fechar as diversas dependencias do es-.
tabelecimento;
2. <> Zelar pela segurança e pelo asseio do edifício, determinando aos serventes as providencias que para esse fim sejam necessarias;
3. o Distribuir a correspondencia entrada e fazer distribuir a que lhe fôr mandada, por meio de protocollos apropriados, de modo que se possa verificar não só a expedição,
mns tambem o recebimento;
4. o Fiscalizar, auxiliado pelos serventes, o ingresso e a
0
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sabida de empregados ou de pessoas estranhas, impedindo
como fôr conveniente, a conducção de envolucros suspeito~
de conterem generos ou objectos pertencentes ao estabelecimento;
5. o Cumprir e fazer cumprir as ordens do director g-eral,
do vice-director e do administrador geral.
Art. 183. Ao continuo compete:
1. o Executar, ou fazer executar por servente para este
fim designado, a limpeza da Secretaria;
12. o Abrir a Secretaria, apresentando-se antes da hora do
expediente e a tempo de executar o determinado no numero
anterior;
3. o Ter sob sua guarda os moveis e utensílios da Secretaria e do archivo, não permittindo, sem ordem superior, a
retirada de nenhum destes ou de livros, documentos c im·prcssos existentes nessas dependencias.
4. o Cumprir as ordens que lhe forem dadas pelo director
geral, chefe e demais empregados da Secretaria e pelo administrador geral;
·
5. o Fazer o serviço de transmissão de papeis é recados
de-ntro da repartição e, em casos extraordinarios, a entrega
da correspondencia official;
6. o Fazer ao chefe da Secretaria a necessaria communicação sobre sua ausencia;
7. o Annunciar, fazendo depois entrar na Secretaria, a~
partes que desejarem ser ouvidas em objecto de serviço pelo
chefe e pelos demais emp·regados:
8. o Requisitar, do chefe da Secretaria, qualquer providencia de que dependa a boa execução dos seus encargos;
9. o Fechar a Stecretaria, terminado o expediente, entregando a chave ao porteiro;
Art. 84. Os empregados da secretaria, quando ausentes
por motivo de funcção publica obrigatoria, os que estiverem
em goso de férias, de licença, ou commissionados para n
execução de trabalhos cspeciaes concernentes ·á Assistcncia
serão substituídos, durante seus impedimentos, afim de não
serem prejudicados os serviços que lhe incumbem.
Art. 85. Nos casos omissos do presente regulamento, bem
como nos de applicação de penalidades proceder-se-ha de
accordo com o disposto no da Secretaria de Estado.
CAPITULO IX
DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ENFERMEIROS

!Art. 86. A escola profissional de enfermeiros, creada
no Hospital Nacional pelo decreto n. 791, de 27 de setembro de 1:890, compôr-se-ha de duas secções: mixta e feminina.
·Paragrapho uni co. Essàs secções funccionarão respectivamente no Hospital Nacional e na Colonia Feminina de
Psychopathas, sob a superintendencia do director geral e do
director daquella Colonia, devendo um dos professores do
cada secção auxiliar a direcção escolar.
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Art.. 87. O curso será feito em dous a'nnos para obtencão do diploma de enfermeiro ou enfermeira, havendo ainda
t!ma sm'iP. para olltenção do titulo de visitadora social.
Ar f:. 88. Os dous annos comprchenderão as seguinle3
materias:
·

Primeiro anno
f) Noç.õ~es gcraes de scicncias physicas e naturars.
2) Noções geraes de anatomia e physiologia.
3) Noções geraes de hygiene e pathologia; enfermeira·
gem elementar.
4) Administração e organização sanitarias, ethica enfermeira}.

Segundo anno.
5) Noções praticas de propedcnt.ica clinica e phm·macfa.
6) Technica therapeutica geral e <1\specilizada, dietetica, enf errneiragem medica.
7) NoCJã~es praticas de pequena cirurgia, gynecologia
e obstetrícia, enfermeiragem cirurgica.
8) Noções de medicina social, serviços de assistencia
medi co-social.
Art. 89. O curso será theorico e pratico.
§ f. o As aulas theoricas serão dadas duas vezes por s~
mana, em 40 a 50 minutos.
§ 2. o As aulas praticas serão, tanlo quanto rlossiyei,
diarias r.m Jogares adequados.
Art. 90. O c11rsn de visitadoras sociaes comprehenderá,
além do progr:unma acima c:;;labniPcido, uma série eom as materia8 abaixo di.srriminarla~. indi~prmmveis á sua NltWat:ão
rnerl ico-social.
!1) TTyrgicne social.
1O) Puericnlf.ura.
1 i) Organização rla vida social: legislação social c Iris
de assistencia.
f2) Diagnostico, prophylaxia e therapeutica das doenças
sociaes.
13) Noções geraes de psychologia.
Paragrapho unico. Este curso, exclusivamente para
moças que tenham conquistado o seu diploma de enfermeira~
e.c;colhidas entre as de melhores condições de instruccão, edncacão e feitio psychico, moral e social, será realizado na seP.ção mixta do hospital ou na feminina da Colonia de Engenho
de Dentro.
Art. 91. As materias do curso serão leccionadas por
funccionarios da Assistencia a Psychopathas que forem mPdicos; podendo ser outro funccionario para - administração
etc .. conforme a indicação do director geral e da Colonia onde funccionem as respectivas escolas, servindo os professores no· anno lectivo e porlendo ser reconduzidos, sendo escolhido~ dentre os professores medicos os sub-directores.
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Art. 92. Aos professores compele dar com assiduidade
as aulas theoricas e praticas, justificar faltas dadas e prevenir
quando forçados a mais de duas faltas consecutivas.
Art. 93. As aulas começarão em 16 de marf)O o termina·rão a 30 de novembro.
Paragrapho uni co. Na f• quinzena de março procederse-á á matricula dos alumnos e a partir de i 1 de dezembro
serão effectuados os exames, encerrando-se os trabalhos escolares.
Art. !H. A matricula será requerida ao director geral
ou ao director da Colonia, conforme a secção escolar, e será
concedida depois de preenchidas as exigencias deste 'Regulamento.
k) são requisitos para matricula:
·1) ter mais de 19 annos de idade;
2) possuir instrucção, ao menos elementar;
3) ser vaccinado, não soffrer de doença contagiosa c ter
saude regular.
4) apresentar attestado de bons costumes.
·Paragrapho unico. Na falta de documentos especiaes
ou outros idoneos (escolares ou collegiaes), referentes a habilitação dos candidatos, a qual convem corresponda, mais ou
menos, 1á· adquirida nos cursos completos das :Escolas Publicas, deverá ser effectuado no exame de sufficicncia.
Art. 95. Ao pessoal de serviço clinico da Assistencia a
Psychopathas de menos de 10 annos, de serviço nos respectivos estabelecimentos, será obrigatoria a matricula e frcquencia escolares.
1Paragrapho unico. Os actuaes enfermeiros ou enfermeiras de menos de 1 O annos de serviço serão progressivamente
substituídos pelos que concluírem o curso, si não satisfizerem
as cxigcncias deste Regulamento.
Art. 96. Os alumnos e alumna's são obrigados a frequentar as aulas thcoricas c praticas, devendo os que não forem empregados dos estabelecimentos prestar scrvicos aos
mesmos, conforme desi1gnação dos respectivos directores.
Art. 97. Os alumnos ou alumnas que derem mais de 10
faltas mensaes, salvo caso de doença comprovada, perderão
a matricula.
Art. 98. Os alumnos c alumnas extranhos aos estabelecimPntos da Assistencia a Psychopathas serão considerados
praticantes de enfermeiragem e terão, além do aposento, alimentação e vestuario de serviço no estabelecimento, uma gratificação mensal estipulada em orçamento, mediante proposta
do director geral e approvação do Ministro.
Paragrapho unico. O num·ero de alumnos e alumnas internos de cada secção escolar não excederá de 30, podendo
ser menos as do curso de visitadoras sociaes.
Art. 99. Aos alumnos e alumnas que se distinguirem
nos exames poderão ser conferidos premios de 10$ a 50$ annuaes a juizo das mesas examinadoras.
Art. 100. Emquanto permanecerem nos estabelecimentos os alumnos e alumnas ficarão sujeitos ao respectivo Regu ..
lamep.to e uzarão up,ifOJ:!Iles JndJcados pelos !Jir:.~ct()res.;
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Ad. 101. Os alurnnos e a'Iumnas que terminarem o curso receberão diplomas de habilitação expedidos pelo Director
Geral da Assistencia a Psychopathas, assignados por este,
pelo dircctor o sub-director da secção escolar competente .
.-\ri. 102. Para o seu funccionamcnto a escola de enfermeiros reger-se-ha por instrucoões especiaes propostas pelo
director geral e approvadas pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores.

CAl'ITULO X
DAS OFFICINAB

.'\!'1.. 10:1. No

JTo~pifal

hnvPrá ns

officina~

que n rlircr.for

geral julgar conveniente estabelecer, tendo em atten_9ão os
recursos orçamentaes, visando sobretudo dar oooupaçao aos
doentes que possam tirar disso algum proveito para seu tratamento ou sua rt>adaptação á vida extramanicomial.
Art. 104. Os trabalhos dos internados, salvo os que se
destinarem ao uso· dos proprios enfermos e aquelles que tenham de ser entregues ás pessoas que os encommendarem, ficarão expostos em compartimentos apropriados, onde possam
ser vistos pelos visitantes.
Art. 105. Da venda dos referidos trabalhos, 10 % serão
destinados a pequenos premios aos enfermos que mais se
hajam distinguido e a modico auxilio pecuniario aos que.,
tendo-se restabelecido, não · dispuzerem de recursos para o
seu transporte ao logar de residencia das familias e para se
alimentarem antes de encontrar collocação.
Art. 106. Os premi os e auxilios de que trata o artigo antecedente serão concedidos a juiz.o do director geral.
Art. 107. Trabalharão nas officinas da divisão dos homens, industriando os enfermos nos differentes officios, os
mestres necessarios.
Art. 108. As officinas da divisão de mulheres estarão a
cargo de inspectoras.
CAPITULO XI
MANICOMIO J1JDICIARIO

Art. 109. O Manicomio Judieiarit; é destinado h internação:
I. Dos condemnados que, achando-se recolhidos ás prisões federaes, apresentarem symptomas de perturbação
mental.
li. Dos accusados que pela mesma razão devam ser submettidos a observação especial ou tratamento.
Jllil. Dos delinquentes isentos de responsabilidades por
motivo de affecção mental (Codigo Penal, art. 29) quando
a criterio do Juiz assim o exija a segurança publica.
Paragrap'ho uni co. Em qualquer dos tres casos a internação far-se-ha por ordem ou determinação dos juizes respectivos.
•
.
Art. 110. Cada um dos internados terá uma ficha: e
promptuario psychiatrico.
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Art. 111. Cessando as razões Medico-Legam; ou clinicas
'(Observação, temibilidade, delirio, etc.) que deram logar a
internação, o Director do Manicomio Judiciario participará
á autoridade que a ordenou para que disponha sobre o destino do paciente.
Art. 112. Se mediante representação do Director, depois
de ouvidos dous psychiatras ou assistentes da Assi~tencia. n
Psychopathas, de sua escolha que com este deliberarão em
conferencia, entender o Director Geral que o internado possa
sem inconveniente ser transferido para outro estabelecimento
da Assistencia, ou por ter cessado a phase de aggressão impulsiva e 'se haver declarado definitivamente o estado demeneia! dos que apresentem probabilidade mínima de reacçõcs perigosas ou porque, pela natureza do seu estado psychopalhico, possa beneficiar-se do regimen de colonias agrícolas, assim communicará á autoridade que mandou internai-o para que esta autorize a transfereilcia.
Art. 113. O serviço economico do Manicomio Judieiario
será feito pelo proprio Manicomio, de accôrdo com as respectivas dotaç.ões orçamentarias.
Paragrapho uni co. Em quanto não forem construidos
novos pavilhões, ou até ulterior deliberação, as despezas de
roupa, alimentação e remedios dos interna'dos, correrão pela
Casa de CorrecQão, de accôrdo com as vigentes dotações orçamentaes respectivas.
Art. 114. Os internados do Manicomio Judiciario receberão as visitas dos seus parentes e a'migos aos domingos e
dias feriados, das tO ás f4 horas, desde que esta visita, a
juizo do director ou do assistente, não prejudi·que o tratamento ou o estado mental do internado nem perturbe as
observa'ções PSY'Chiatrico-Iegaes em realização.
Art. 115. Os internados não poderão enviar ou receber
escdpto algum sem autorização do director.
Art. H6. O Manicomio Judicia'rio terá, além do director, o seguinte pessoal technico e administrativo:
a) um assistente designado pelo director geral dentre
os que compõem o corpo respectivo da mesma Assistenciri,
podendo, si o serviço assim o determinar, ser designado mais
de um, dous internos, estudantes do 5° e 6° annos medioos,
devendo ser preferidos· os que tiverem praticado em serviços
psychiatricos;
·
b) um zelador, um escripturario e um amanuense, de
nomeação do ministro da Justiça e Negocios Interiores;
c) um inspector, enfermeiros, rondantes e guardas, de accôrdo com as necessidades do serviço, de nomeação do director
do Manicomio Judiciario mediante prévia autorização e consequcnte approvação do Ministro.
Art. 117. Ao director do Manicomio Judiciario, compete:
I. Fiscalizar e ter svb sua direcÇião todos os servioos
clinico-psychiatrico-1egacs e administrativos do Manicomio
Judiciari:Q.
_ li. E.q:litt!r pareceres psychia~ricos-legaes, para a orienf açao da Justiça, sempre que seJam os mesmos solicitados
pelas respectivas autoridades judi'ciarias.
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III. Organizar o promptua'rio clinico-psychiatrico-legal
dos internados auxiliado pelos assistentes de estagio no Manicomio c prlos intrrnos do estabelecimento.
I V. Ilealbmr rsludo~ ou dirigir a rcalizacão dos mesmos
!;OUro assumpl os referentes á anLhr.apologia criminal e psychiatrica clínica c medico-legal.
V. Proceder, de accôrdo com . os artigos respectivos do
pre~enf.e regulamento a respeito das altas e transferencias
dos enfermos.
VI. Dcspacha'r os requerimentos que lhe forem dirigidos
para eerLidões e attestados.
VII. Assistir si necessario fôr ás necropsias que mandar
effectuar.
·
VIII. Indicar a natureza e a duração dos traba'lho a
que os internados devam ser submettidos, como meio thcrapeutico.
IX. Mandar matricular, em livro proprio, os indivíduos
que forem internados no Manicomio Judiciario.
X. Mandar organizar, assignando-a, a ficha de cada internado.
XI. Rubricar todos os pa:peis, documentos e livros dos
serviços admi:i:üstrativo, e clinwo do 1\Ianicomio Judiciario •:
XII. Assignar toda a correspondencia com qual,quer
autoridade sobre assumpto relativo, a·o Manicomio Judiciario
e que seja de sua competencia, dando sciencia ao director
geral. dos assumptos que, pela sua natureza, urgencia e importa'ncia, houverem sido tratados.
XIII. Enviar no começo de cada mcz ao director geral
e á commissão inspectora o movimento de doentes do mez
anterior.
XIV. Apresentar no principio de cada anno ao director
geral o relatorio das ocoorrencias havida's no estabelecimen. .
to a seu cargo, acompânhado das respectivas estatísticas.
XV. Communicar ao director geral e á commissão inspectora qualquer occorrencia extiraordinaria e a enL.rac!a e
sabida dos internados.
XVI. Organizar a pruposta do orçamento do Manicomio,
rcmettcndo-o opportunamente ao director geral.
XVII. Organizar, de accôrdo com assistente de estagio
no Ma'nicomio. as tabellas de refeições que devam ser fornecidas aos enl1ermos; outrosim o regimento interno que será
submettido á approvaqão do director geral e no qual se disporá a respeito das obri.gações do pessoal do serviço.
XVIII. Mandar organizar e assignar as folhâs de vencimnetos d-os empregados do Manicomio, enviando-as ao Thesom·o Nacional.
Paragrapho uni co. O director do Manicomio Judiciario corrcsponder-se-ha com o ministro da Justiça por intermedia do director geral da Assistencia a Psychopathas, podendo fazcl-o direclamente em caso de importancia e urgencia: comprovada.
Art. 118. JncumlJC ao assistente no 1\Ianicomio:
I. Visitar, diariamente, entre oito e onze horas, o estahelecimento e extraordinariamente sempre que o determinar
o respectivo director.
II. Auxiliar o director na organização do promptuario
clinico-psychia'tric_q-lega~ doª internagQ,s •. · ·
-- -
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III. Lançar em livros proprios, as notas clinicas que oxpl'imum o estado dos docnt!Js c a evoluç.ão da doença.
IV. Prescrever diariamente, em livro para esse fim destinado a medicação c dietas dos doentes.
V. Dar alla aos enfermos curados, submcltcndo-a á apreciação do respectivo director.
VI. Passar os attcstados de obito dos enfermos que fallecerem no Manicomio.
VII. :Necropsiar ou fazer necropsiar os casos que forem
passíveis dessa medida, de accôrdo com o director.
VIII. Apresentar ao director no prazo de 15 dias, que
poderá ser prorogado conforme a necessidade de cada caso,
parecer fundado nos exames que houver feito sobre o estado
mental dos individuas em observacão, deliberando em conferencia com Q mesmo, sobre a copclusão diagnostica que
será lançada no livro de observações.
IX. Indicar a natureza e a duração dos trabalhos a que
os internados devam ser submettidos.
X. Attendcr, mesmo fóra das horas regimentaes, qualquer chamado extraordinario prestando soccorros immediatos aos doentes que necessitem medicação urgente.
XI. Informar ao dircclor a respeito dos enfermos directamente sobre os seus cuidados, quando este tenha de satisfazer requerimentos que lhe sejam dirigidos.
XII. Reclamar, quando julgar conveniente, de accôrdo
com o director, os serviços dos cirurgiões da assistencia.
XIII. Orientar, com o director, o serviço dos internos.
Art. 119. Aos internos incumbe :
I. Visitar diariamente, entre oito e onze horas o Manicomio, attendendo ás reclamações dos internados, levando-as
ao conhecimento do driector e do assistente.
li. Organizar, sob a immediata orientação do director e
do assistente, .o promptuario clinico-psychiatrico dos enfermos.
III. Attender á qualquer hora os chamados extraordinario~. secundando o dircctor ou o assistente nas providencias
medicas urgentes e agindo sob orientação destes.
iiV. Auxiliar, de accôrdo com o director e o assistente,
o serviço de medicação dos doentes.
Art. 120. Ao zelador do Manicomio Judicia·rio, que é o
responsavel immediato perante o respectivo director pelo serviço economico e administrativo do mesmo estabelecimento,
incumbe:
I. Compa_:r.ecer diariamente ao manicomio das nove horas
em diau_te, ahi permanecendo o tempo necessario ao exerciciu
de suas funccões.
II. Cuidar da conservação do manicomio e suas depeu . .
dencias.
III. F~zcr mencionar em livro especial os valores err. di-.
nhciro e os objcctos que os internados tiverem ao entrar para
o estabelecimento, guardando-os em cofre.
IV. Providenciar com prompticão sobre o enterramcnto
dos enfermos que fallccerem no manicomio, de accôrdo com
as ordens vigentes c rocommendacões das familias dos n~es-·
mos enfermos, fazendo as nocessarias participações á familia
uo fallccido e ao official do Registro Civil.
Leis de 1927- Vol. li

15
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V. Ter sob sua guarda os espolios dos enfermos que fallcccrcrn para serem entregues ás respectivas ~amilias, quando
(,evidamentc reclamados ou, no caso contrario, arrecadados
nclo juiz competente, a quem o director dirigirá a necessariu
partiQipacão.
.
.
.. .
Vl. Fazer a carga e descarga dos obJectos adqmr1dos para
os alludidos serviços debitando a cada empregado, em livro
proprio, o que lhe tiver fornecido.
.
VII. Extrahir do livro respectivo, de accôrc•o corr. as disposições vigentes, os pedidos do que f~r _necessario ~ r_nanutenção dos serviços, submctteudo-as previamente ao JUIZO oo
dil'oetor.
Vltl. Examinar os obje~tos e generos do consumo subnwlltmdo ao ~xamo do director os ~u~ devam ~er recusac•os.
IX. Satl~fazer todos os pedidos devidamente autorizado'!
rlos oh.)edos precisos para os diffcrentes serviços do mani·
comio.
X. Organiza·r o livro do ponto do pessoal, annotando-lhe
ns falta6, )ieenças~ férias. serviço externo, apresentando-o no
fim t 1•e cada mez ao director para os effcitos da folha de pagamento.
XI. Attender; mesmo fóra das horas de expediente a
qualquer chan:ado urgente para cabal desempenho das sua~
funcçõc~.

Art. 121. Ao escriptm·ario compete:
I. Faze i· a corresponc·encia do director.
II. Passar as certidõ~s que este tenha de assignar.
IIÍ. Organizar mensalmente as folhas de voncimento5 do!!
empregados.
IV. Escl'iplurar em livro especial as despczas do Manicomio.
V. Organi:~ar mappas de frequencia de todo o pessoal do
1\Ianicomio, á vista do livro de ponto.
VI. Escripturar os livro~ de matriculas dos internados, os
de assentamento dos empregados, os de registro de contas e
outros que forem criados pelo director.
Vlt. Transcrever em livro proprio os laudos de exames
de sanidade mental que forem emittidos pelo director e assistenf.e do Manicomio.
\'in. Escrever ou dactylographar os laudos elaboradm
no Manicomio e que devam ser remettidos aos jui.zes criminucs c autoridades competentes.
IX. Organizar quadros demonstrativos do movimento de
erttradus e sabidas de internados, dos exames medico-legaes
realizadps e de todo o movimento economico do Manicomio.
X. A e-um·da dos pareceres medico-legaes.
Art. 122. Ao amanuense incumbe:
I. Secundar o escripturario nas funcções que lhe cabem
ex_ecufando, _sob a direcção . deste c conforme a distribuição
feita pelo director, os serviços de secretaria que lhe forem
indicados.
li. Substitnir o cseripturario em seus impedimentos.
Paragrapho unico. O director do Manicomio rubricart
os trabalhos da sccref a ria, que carecerem des<ta formalidade .
. . Art. 123 .. O 1\Ianicornio t.erá, logo que for possível, offi~mas apropri.arfas ao trabalho dos internados que a juizo do
dtrector e assistente possam a isso se dedicar.
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CAPITULO XII
DAS COLONIAS

Art. 124. As colonias são particularmente destinadas a
psychopathas indigentes, transferidos do Hos·pital Nacional e
aptos para os trabalhds agro-pecuarios ou de pequenas industnias.
Paragrapho unico. Poderão tambem receber psychopa·
thas pensionistas na secção de assistencia hetero-familiar.
quando fJr isso conveniente ao seu tratamento, precedendo
annuencia de quem requereu a internação e acquiescencia
do director geral, quando houver accommodações apropria·
das a esse fim e mediante a diaria de f5$000 a 25$000 e mais
a gratificação de 5$000 para o enfermeiro a cujos cuidados
estiver o doente
Art. 125. Ao director compete:
I Fiscalizar todos os serviços da Colonia a seu cargo
li. Nomear, contractar ou admittir, conforme couber etn
cada caso, e dispensar os empregados do estabelecimento, mediante prévia autorização e conseqt.tente approvação do Ministro;
III; Conceder licença, na fórtna do regulamento da Secretaria de Estado, aos empregados de sua nomeação que tncrecerem essas vantagem c, á vista de informacão ou indicáção do
psychiatra, permittir que se ausentem os enfermos a quem
puder aproveitar a sabida temporaria;
IV Despachar os requerimentos que lhe forem dirigidos para certidões c attestados, assignando estes documentos,
assim como quaesquer annuncios .ou editaes;
V Mandar matricular, em livro proprio, os enfermos
.
enviados pelo director geral;
VI. Prestar as informações que a respeito dos enfermo~
forem solicitadas;
VII Providenciar com promptidão sobre o enterramenfo.
Vlll Examinar, com os psychiatras de serviço na Colonia, os generos de consumo recebidos no estabelecimento, afim
de verificar os que devam ser recusados;
IX Solicitar a expedição de ordens para a entrega ao
administ.rador da quantia correspondente ao adoantamcnto
que lhe deva ser feito, no Thesouro Nacional, afim de occorrer ás despezas miúdas e de pro.{llpto pagamento;
X. Mandar extra h ir do livro de talão, numerado e em
ordem chronologica, e visar os pedidos do que fôr neccssario á manutenção dos serviços do estabelecimento;
XI. Autorizar, dentro das respecqvas cqnsignações orcarncntarias, as despezas, mitídas e de prompto pagamento e
a compra, segundo os processos estabelecidos, dos objectos
que forem nec~ssarios á Colonia.
XII. Mandar organizar e rubricar as folhas de venci-·
mentos dos empregados da Colonia, enviando á Secretaria
de Estado as que, por seu intermedio, devam ser encaminhadas ao Thesouro Nacional, e 2a via das que forem remettidas ao mesmo Thesouro, visto comprehenderem funccionarios que neste teem assentamento;
o

o

o

o

o

o

o
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XIII. Rubricar todos os papeis, documentos e livros de
expediente da Secretaria e dos serviços admini:;trativus e clinico da Golonia;
XIV. Visar as guias de entrega da renda da Colonia, os
mappas de frequencia do pessoal, bem as.sim os demais documentos sujeitos á sua fiscalização e que tenham de fwar no
archivo;
XV. Organizar, ouvidos os psychiatras, as tabellas d:It.;
refeições que devam ser diariamente fornecidas aos enfermos;
outrosim, o regimento interno, que será submettido ú approvação do director geral e no qual se disporá a respeito das
obrigações do pessoal subalterno, devendo acompanhar ao
mesmo regimento os modelos dos livros que forem de mister
para a .escriptü.ração;
XVI. Encerrar diariamente, com a sua rubrica, o livro
do ponto;
XVH. Assignar toda a correspondencia com quaesquer
autoridade~ sobre assumpto relativo á Colonia e que seja do
sua ~ompetencia;
XVIII. Organizar o orçamento da Colonia, ouvidos oa
psychiatras c o administrador na parte que lhes competir,
rcmettcndo opportunamentc o. orçamento ao director geral da
Assistencia a Paychopathas;
XIX. Apresentar, no principio de cada anno, ao director
geral, o relatorio das occurrencitts havidas no estabelecimento,
acompanhado das respectivas 1.:8tatisticas;
XX. Communicar ao director geral da Assistencia a Psychopathas não só a alta dos enfermos, enviando-lhe as obser~
vações e exames de que trata o art. 186, mas tambcm os fallecimentos c as lioeucas;
Paragrapho uni co. Os directores das Colonias corre·
sponder-se-ão com o Ministro por intermedio do dircctor
geral da Assistencia a Psychopathas, podendo dirigir-se directamente ao Ministro e á Commissão Inspectora em caso de
maxima urgencia do que darão immediato conhecimento ao
director geral.
Art. 126. Incumbe aos psychiatras em cada Colonia:
I. Visitar a Colonia diariamente e, extraordinariamente,
sempre que a sua pres·ença fôr reclamada pelo respectivo director;
II. Ficar successivamente das 12 ás 24 horas á disposição da Colonia para qualquer chamado que se. lhe faça com o
fim de attender aos casos que alli occorrerem e necessitem
de intervenção medica urgente, desde que haja m&is de dous
psychiatras na Colonia;
III. Prescrever, diariamente, ~m livro para esse fim
destinado, a diéta dos enfermos;
IV. Indicar a natureza e a duraçãn do.s trabalhos a que
os enfermos devam ser submcttidos e pre~crever os meios
coercitivos que, porventura, se tornem nccessarios, observada a exig_eneia do art. 172;
. V. n!lr alta aos enfermos curados e aos que tenham de
salur em virtude de requerimento dos interessados ou d'l
c~lilsnlho medira c sulJmcllcr as papclctus {l nprcciação
do
d1rcctor;
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III. Organizar o promptua'rio clinico-psychiatrico-legal
dos internados auxiliado pelos assistentes de estagio no Manicomio c prlos intrrnos do estabelecimento.
I V. Ilealbmr rsludo~ ou dirigir a rcalizacão dos mesmos
!;OUro assumpl os referentes á anLhr.apologia criminal e psychiatrica clínica c medico-legal.
V. Proceder, de accôrdo com . os artigos respectivos do
pre~enf.e regulamento a respeito das altas e transferencias
dos enfermos.
VI. Dcspacha'r os requerimentos que lhe forem dirigidos
para eerLidões e attestados.
VII. Assistir si necessario fôr ás necropsias que mandar
effectuar.
·
VIII. Indicar a natureza e a duração dos traba'lho a
que os internados devam ser submettidos, como meio thcrapeutico.
IX. Mandar matricular, em livro proprio, os indivíduos
que forem internados no Manicomio Judiciario.
X. Mandar organizar, assignando-a, a ficha de cada internado.
XI. Rubricar todos os pa:peis, documentos e livros dos
serviços admi:i:üstrativo, e clinwo do 1\Ianicomio Judiciario •:
XII. Assignar toda a correspondencia com qual,quer
autoridade sobre assumpto relativo, a·o Manicomio Judiciario
e que seja de sua competencia, dando sciencia ao director
geral. dos assumptos que, pela sua natureza, urgencia e importa'ncia, houverem sido tratados.
XIII. Enviar no começo de cada mcz ao director geral
e á commissão inspectora o movimento de doentes do mez
anterior.
XIV. Apresentar no principio de cada anno ao director
geral o relatorio das ocoorrencias havida's no estabelecimen. .
to a seu cargo, acompânhado das respectivas estatísticas.
XV. Communicar ao director geral e á commissão inspectora qualquer occorrencia extiraordinaria e a enL.rac!a e
sabida dos internados.
XVI. Organizar a pruposta do orçamento do Manicomio,
rcmettcndo-o opportunamente ao director geral.
XVII. Organizar, de accôrdo com assistente de estagio
no Ma'nicomio. as tabellas de refeições que devam ser fornecidas aos enl1ermos; outrosim o regimento interno que será
submettido á approvaqão do director geral e no qual se disporá a respeito das obri.gações do pessoal do serviço.
XVIII. Mandar organizar e assignar as folhâs de vencimnetos d-os empregados do Manicomio, enviando-as ao Thesom·o Nacional.
Paragrapho uni co. O director do Manicomio Judiciario corrcsponder-se-ha com o ministro da Justiça por intermedia do director geral da Assistencia a Psychopathas, podendo fazcl-o direclamente em caso de importancia e urgencia: comprovada.
Art. 118. JncumlJC ao assistente no 1\Ianicomio:
I. Visitar, diariamente, entre oito e onze horas, o estahelecimento e extraordinariamente sempre que o determinar
o respectivo director.
II. Auxiliar o director na organização do promptuario
clinico-psychia'tric_q-lega~ doª internagQ,s •. · ·
-- -
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III. Lançar em livros proprios, as notas clinicas que oxpl'imum o estado dos docnt!Js c a evoluç.ão da doença.
IV. Prescrever diariamente, em livro para esse fim destinado a medicação c dietas dos doentes.
V. Dar alla aos enfermos curados, submcltcndo-a á apreciação do respectivo director.
VI. Passar os attcstados de obito dos enfermos que fallecerem no Manicomio.
VII. :Necropsiar ou fazer necropsiar os casos que forem
passíveis dessa medida, de accôrdo com o director.
VIII. Apresentar ao director no prazo de 15 dias, que
poderá ser prorogado conforme a necessidade de cada caso,
parecer fundado nos exames que houver feito sobre o estado
mental dos individuas em observacão, deliberando em conferencia com Q mesmo, sobre a copclusão diagnostica que
será lançada no livro de observações.
IX. Indicar a natureza e a duração dos trabalhos a que
os internados devam ser submettidos.
X. Attendcr, mesmo fóra das horas regimentaes, qualquer chamado extraordinario prestando soccorros immediatos aos doentes que necessitem medicação urgente.
XI. Informar ao dircclor a respeito dos enfermos directamente sobre os seus cuidados, quando este tenha de satisfazer requerimentos que lhe sejam dirigidos.
XII. Reclamar, quando julgar conveniente, de accôrdo
com o director, os serviços dos cirurgiões da assistencia.
XIII. Orientar, com o director, o serviço dos internos.
Art. 119. Aos internos incumbe :
I. Visitar diariamente, entre oito e onze horas o Manicomio, attendendo ás reclamações dos internados, levando-as
ao conhecimento do driector e do assistente.
li. Organizar, sob a immediata orientação do director e
do assistente, .o promptuario clinico-psychiatrico dos enfermos.
III. Attender á qualquer hora os chamados extraordinario~. secundando o dircctor ou o assistente nas providencias
medicas urgentes e agindo sob orientação destes.
iiV. Auxiliar, de accôrdo com o director e o assistente,
o serviço de medicação dos doentes.
Art. 120. Ao zelador do Manicomio Judicia·rio, que é o
responsavel immediato perante o respectivo director pelo serviço economico e administrativo do mesmo estabelecimento,
incumbe:
I. Compa_:r.ecer diariamente ao manicomio das nove horas
em diau_te, ahi permanecendo o tempo necessario ao exerciciu
de suas funccões.
II. Cuidar da conservação do manicomio e suas depeu . .
dencias.
III. F~zcr mencionar em livro especial os valores err. di-.
nhciro e os objcctos que os internados tiverem ao entrar para
o estabelecimento, guardando-os em cofre.
IV. Providenciar com prompticão sobre o enterramcnto
dos enfermos que fallccerem no manicomio, de accôrdo com
as ordens vigentes c rocommendacões das familias dos n~es-·
mos enfermos, fazendo as nocessarias participações á familia
uo fallccido e ao official do Registro Civil.
Leis de 1927- Vol. li

15
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V. Ter sob sua guarda os espolios dos enfermos que fallcccrcrn para serem entregues ás respectivas ~amilias, quando
(,evidamentc reclamados ou, no caso contrario, arrecadados
nclo juiz competente, a quem o director dirigirá a necessariu
partiQipacão.
.
.
.. .
Vl. Fazer a carga e descarga dos obJectos adqmr1dos para
os alludidos serviços debitando a cada empregado, em livro
proprio, o que lhe tiver fornecido.
.
VII. Extrahir do livro respectivo, de accôrc•o corr. as disposições vigentes, os pedidos do que f~r _necessario ~ r_nanutenção dos serviços, submctteudo-as previamente ao JUIZO oo
dil'oetor.
Vltl. Examinar os obje~tos e generos do consumo subnwlltmdo ao ~xamo do director os ~u~ devam ~er recusac•os.
IX. Satl~fazer todos os pedidos devidamente autorizado'!
rlos oh.)edos precisos para os diffcrentes serviços do mani·
comio.
X. Organiza·r o livro do ponto do pessoal, annotando-lhe
ns falta6, )ieenças~ férias. serviço externo, apresentando-o no
fim t 1•e cada mez ao director para os effcitos da folha de pagamento.
XI. Attender; mesmo fóra das horas de expediente a
qualquer chan:ado urgente para cabal desempenho das sua~
funcçõc~.

Art. 121. Ao escriptm·ario compete:
I. Faze i· a corresponc·encia do director.
II. Passar as certidõ~s que este tenha de assignar.
IIÍ. Organizar mensalmente as folhas de voncimento5 do!!
empregados.
IV. Escl'iplurar em livro especial as despczas do Manicomio.
V. Organi:~ar mappas de frequencia de todo o pessoal do
1\Ianicomio, á vista do livro de ponto.
VI. Escripturar os livro~ de matriculas dos internados, os
de assentamento dos empregados, os de registro de contas e
outros que forem criados pelo director.
Vlt. Transcrever em livro proprio os laudos de exames
de sanidade mental que forem emittidos pelo director e assistenf.e do Manicomio.
\'in. Escrever ou dactylographar os laudos elaboradm
no Manicomio e que devam ser remettidos aos jui.zes criminucs c autoridades competentes.
IX. Organizar quadros demonstrativos do movimento de
erttradus e sabidas de internados, dos exames medico-legaes
realizadps e de todo o movimento economico do Manicomio.
X. A e-um·da dos pareceres medico-legaes.
Art. 122. Ao amanuense incumbe:
I. Secundar o escripturario nas funcções que lhe cabem
ex_ecufando, _sob a direcção . deste c conforme a distribuição
feita pelo director, os serviços de secretaria que lhe forem
indicados.
li. Substitnir o cseripturario em seus impedimentos.
Paragrapho unico. O director do Manicomio rubricart
os trabalhos da sccref a ria, que carecerem des<ta formalidade .
. . Art. 123 .. O 1\Ianicornio t.erá, logo que for possível, offi~mas apropri.arfas ao trabalho dos internados que a juizo do
dtrector e assistente possam a isso se dedicar.
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CAPITULO XII
DAS COLONIAS

Art. 124. As colonias são particularmente destinadas a
psychopathas indigentes, transferidos do Hos·pital Nacional e
aptos para os trabalhds agro-pecuarios ou de pequenas industnias.
Paragrapho unico. Poderão tambem receber psychopa·
thas pensionistas na secção de assistencia hetero-familiar.
quando fJr isso conveniente ao seu tratamento, precedendo
annuencia de quem requereu a internação e acquiescencia
do director geral, quando houver accommodações apropria·
das a esse fim e mediante a diaria de f5$000 a 25$000 e mais
a gratificação de 5$000 para o enfermeiro a cujos cuidados
estiver o doente
Art. 125. Ao director compete:
I Fiscalizar todos os serviços da Colonia a seu cargo
li. Nomear, contractar ou admittir, conforme couber etn
cada caso, e dispensar os empregados do estabelecimento, mediante prévia autorização e conseqt.tente approvação do Ministro;
III; Conceder licença, na fórtna do regulamento da Secretaria de Estado, aos empregados de sua nomeação que tncrecerem essas vantagem c, á vista de informacão ou indicáção do
psychiatra, permittir que se ausentem os enfermos a quem
puder aproveitar a sabida temporaria;
IV Despachar os requerimentos que lhe forem dirigidos para certidões c attestados, assignando estes documentos,
assim como quaesquer annuncios .ou editaes;
V Mandar matricular, em livro proprio, os enfermos
.
enviados pelo director geral;
VI. Prestar as informações que a respeito dos enfermo~
forem solicitadas;
VII Providenciar com promptidão sobre o enterramenfo.
Vlll Examinar, com os psychiatras de serviço na Colonia, os generos de consumo recebidos no estabelecimento, afim
de verificar os que devam ser recusados;
IX Solicitar a expedição de ordens para a entrega ao
administ.rador da quantia correspondente ao adoantamcnto
que lhe deva ser feito, no Thesouro Nacional, afim de occorrer ás despezas miúdas e de pro.{llpto pagamento;
X. Mandar extra h ir do livro de talão, numerado e em
ordem chronologica, e visar os pedidos do que fôr neccssario á manutenção dos serviços do estabelecimento;
XI. Autorizar, dentro das respecqvas cqnsignações orcarncntarias, as despezas, mitídas e de prompto pagamento e
a compra, segundo os processos estabelecidos, dos objectos
que forem nec~ssarios á Colonia.
XII. Mandar organizar e rubricar as folhas de venci-·
mentos dos empregados da Colonia, enviando á Secretaria
de Estado as que, por seu intermedio, devam ser encaminhadas ao Thesouro Nacional, e 2a via das que forem remettidas ao mesmo Thesouro, visto comprehenderem funccionarios que neste teem assentamento;
o

o

o

o

o

o

o
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XIII. Rubricar todos os papeis, documentos e livros de
expediente da Secretaria e dos serviços admini:;trativus e clinico da Golonia;
XIV. Visar as guias de entrega da renda da Colonia, os
mappas de frequencia do pessoal, bem as.sim os demais documentos sujeitos á sua fiscalização e que tenham de fwar no
archivo;
XV. Organizar, ouvidos os psychiatras, as tabellas d:It.;
refeições que devam ser diariamente fornecidas aos enfermos;
outrosim, o regimento interno, que será submettido ú approvação do director geral e no qual se disporá a respeito das
obrigações do pessoal subalterno, devendo acompanhar ao
mesmo regimento os modelos dos livros que forem de mister
para a .escriptü.ração;
XVI. Encerrar diariamente, com a sua rubrica, o livro
do ponto;
XVH. Assignar toda a correspondencia com quaesquer
autoridade~ sobre assumpto relativo á Colonia e que seja do
sua ~ompetencia;
XVIII. Organizar o orçamento da Colonia, ouvidos oa
psychiatras c o administrador na parte que lhes competir,
rcmettcndo opportunamentc o. orçamento ao director geral da
Assistencia a Paychopathas;
XIX. Apresentar, no principio de cada anno, ao director
geral, o relatorio das occurrencitts havidas no estabelecimento,
acompanhado das respectivas 1.:8tatisticas;
XX. Communicar ao director geral da Assistencia a Psychopathas não só a alta dos enfermos, enviando-lhe as obser~
vações e exames de que trata o art. 186, mas tambcm os fallecimentos c as lioeucas;
Paragrapho uni co. Os directores das Colonias corre·
sponder-se-ão com o Ministro por intermedio do dircctor
geral da Assistencia a Psychopathas, podendo dirigir-se directamente ao Ministro e á Commissão Inspectora em caso de
maxima urgencia do que darão immediato conhecimento ao
director geral.
Art. 126. Incumbe aos psychiatras em cada Colonia:
I. Visitar a Colonia diariamente e, extraordinariamente,
sempre que a sua pres·ença fôr reclamada pelo respectivo director;
II. Ficar successivamente das 12 ás 24 horas á disposição da Colonia para qualquer chamado que se. lhe faça com o
fim de attender aos casos que alli occorrerem e necessitem
de intervenção medica urgente, desde que haja m&is de dous
psychiatras na Colonia;
III. Prescrever, diariamente, ~m livro para esse fim
destinado, a diéta dos enfermos;
IV. Indicar a natureza e a duraçãn do.s trabalhos a que
os enfermos devam ser submcttidos e pre~crever os meios
coercitivos que, porventura, se tornem nccessarios, observada a exig_eneia do art. 172;
. V. n!lr alta aos enfermos curados e aos que tenham de
salur em virtude de requerimento dos interessados ou d'l
c~lilsnlho medira c sulJmcllcr as papclctus {l nprcciação
do
d1rcctor;
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VI. Passar os attestados requeridos ao director c a este:~
remettel-os;
VIL Prestar ao director, verbalmente, ou por escripto,
as informações pedidas sobre os enfermos e passar os attestados d·e obitos;
VIII. Reclamar, quando julgar conveniente, os servicos
dos cirurgiões da Assistencia a Psychopathas~
IX. Organizar observações clinicas de todos os internados. em livros destinados a esse fim, assignalando as moclificações c factos occorridos em cada caso;
X. Necropsiar ou fazer necropsiar os casos que aprescn.
tarem interesse clinico ou cuja observação convenha completar;
XI. Colligir elementos para o relator i o annual, que devo
apresentar ao director;
XII. Verificar a observancia das prescripçõe3 medicas e
(Jos demais serviços clínicos, representando ao director con~
tra as faltas notadas;
XIIli. Suggerir os melhoramentos que possam convir a
esses serviços;
ArL 127. Aos chefes do laboraforio de pcsquizas incumbe
effectuar os ·exames inherentcs ao respectivo laboratorio, lleecssarios á elucidação clínica requisitada pelos psych iatras
por intermedio dos directores.
Art. 128. Aos dentistas eahr comparecer pelo menos trcs
vezes por semana ao scrvico c tratnr dos doentes designados
pelo respectivo dirrdor.
Art. 129. Aos pharmnr-cuticos rla's Colonias e scns n.indantes incumbe deveres analogos aos do pharmaccutico e ajudante d.o Hospital.
Arf. 130. Aos arlminisfrr~rlorrs r,umprr, aJ,~m dn·s afft'ihni6írs do arL 71, ns. 1", 2", G", Rn, 9", '10" e 14":
I. Arrecadar, guardando-a em enfrc, a renda da Colonia
rPspreUva, afim de, descontados 10 olo da mesma renda para
terem applicação estatuída no art. 106, recolhel-a ao 'rlwsouro Nacional no principio de cada mcz, acompanhada de
guia visada pelo dircctor;
li. Receber, no Thcsouro Nacional, a QUantia que lhe
houver de ser adeantada, par:t occorrcr ás de~pczas miudas e
de prompto pagamento;
III. Fazer a carga c descarga dos objectos adquiridos
para o serviço da Colonia, debitando a cada empregado, em
livro proprio, o que lhe tiver fornecido;
IV. Manter, sob sua guarda, a arrecadação c as demais
cJcpPndencias da respectiva Colonia, representando ao director contra as faltas que encontrar;
V. Gerir os serviços das despensas e cozinhas, os agropecuarios e os de officinas, providenciando de accôrdo com
as determinações do director sobre as faltas observadas.
Art. 131. Cada administrador prestará, no Thesouro Nacional, segundo ns preceitos que alli se observarem em referencia aos empregados de Fazenda, fiança, cujo valor o Ministro arbitrará, tendo em attenção a importancia pccuniaria
pPla qual fique rcspons:lYcl o rlHo administr:vlor, em consf~
fllll'nria do adcantamcnto que lhe é feito c da renda arreearlada,
·
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Art.. J32. Aos officiaes e aos amanuenses compete:
I. Fazer a correspondencia do directqr;
i I. Passar as certidões que este tenha de assignar;
UI. Transcrever, em livro espcial, os contractos que
devam ser celebrados na Colonia;
IV. Redigir os annuncios e editaes:
V. Organizar e processar a folha do vencimentos dos
empregados e processar as conta3 das despezas do fornecimento e de prompto pagamento;
VI. Organizar, no principio de cada mcz, um quadro demonstrativo dos generos alimentícios distribuídos durante o
·nez antecedente, para as refeições. o qual será feito á vista
·'1as notas das quantidades de cada um dos mosmos generos
diariamente fornecidos pelo empregado respectivo;
VII. Escriptmrar, em livro especial, as despezas da respectiva Colonia;
VIII. Organizar mappas de frequencia de todo o pessoal
da Colonia á vista do livro do ponto;
IX. Escripturar os livros de mat.ricula, os de assentamentos dos empregados, os de registo de contas c outros que forem crcados pelo director. ·
X. Notar no livro do ponto nlS falta~ do pessoal suhalfcrno:
XI. Fazer os ma1'pas do m'ovimento da Colonla.
Paragrapho uni co. O serviço será executado sob a direcção do 1o official e conforme a distribuição por este feita,
de accôrdo com as determinações do director.
Art. 133. Os enfermos occuparão dormitorios em quo
sejam observados todos os preceitos de hygiene.
Art. 134. Aos doentes se proporcionarão, além da halneof.hcrapia, banhos ordinarios, bem assim os recreios que forem convenh:ntes, a juizo do director e dos psychiatras.
Art.. 135. Os enfermos poclerão receber os parentes que
os procurarem, nos domingos e dias feriaclos, precf:.'dendo permissão do director.
Art. 136. Os enfermos não poderão enviar on receber
escripf.o algum, senão por intermedio do dir.ector.
Art. 137. São applicaveis aos pacientes das Colonias os
meios coercitivos, empregados no Hospital Nacional.
Art. 138. Haverá nas Coloni as as officinas que os d irectorcs, de acc•~rdo com os psyohiatras, julgarem acertado es1ahelecer c ncllas trabalharão, sob a dire'ccão de mestres, os
enfermos quo não se prestar.em ao trnhalho agrícola c mo.:;trnrcm aptidão para algum officio.
Art, 139. A renda das officinas c dos productos ne prqUf;'na lavour:ot, t.crá a applicacão esfatuida na legislação vigente, obsnrvado o disposto no art. 106 d.este regulamfmto, e
arbitrados pelo dirccfor os premias c auxilias que trmham de
ser concenidos aos r:'nfcrmns.
Art.. 140. Haverá em cada' Colonia um laborat.orio para
pesquizas .auxiliares de niagnosUco c um nccrot.crio em que
se possam fazer nccropses.
Art. 1-H. As Colonias drvrrfio trr llm psychiaf.ra para
carla grupo de 200 donntrs.
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Paragrapho unico. Sempre que .s~ completar mais um d~
queUes grupos o director geral solicitará do Gov~rno providencias no sentido de podé'r ser designado o psychiatra a quo
se refere este aFtigo.
CAPITULO XIII
DA ADMISSÃO DOS FlNFRRMOR, SUA CLAASIFICAÇÃO E TRATAMENTO

Art. 142. A pessoa que por ~oença mental ~ongenit.n;
ou arlquirida tiver de ser r(~·colhida ao Hospital NaciOnal, alh
dará ent.rada provisoria ah' que seja verificada a mrsma
(]oPnça.
§ 1. Para isso haverá no Hospital al1~m do Pavilhão de
Observações um ou mais serviços abcrf os, onde pod(•rfio dar
entrada doentes psychopathas que a juizo do psychiatra ddles encarregado pos_sam a !li ser tratados.
§ 2. 0 Só se tornará effoctiYa, entretanto, a reclusão, fia
par f e fechada do estabelecimento depois de provada a alifmacão mental do paciente ou a impossibilidade de conseguir qun
elle se submetta ao tratamento que a observação preliminar
do caso aconselhar.
§ 3. Si a saude do cnff'rmo ou a orC',em publica exigir a
admissão urgente de um psychopat.ha, alienado ou não, na parte
fedmda do estabelrcirr.cnto, provisoria será a admissão om
taes sPcções, devendo o director do estabelecimento, dentro de
vinte n Qnatro horas. communicar á commissão fiscalizae.ora.
todo o or,cm·rido, instruindo o relatorio com a observação que
houver sido feira, na 1111al porá seu visto pelo menos um do~
mPrnbros da mesma commissão.
Art. 113. A admissão dos enfermos indigent.es vcrificarSI"-ha rr.cdiante
requisição do cheftJ de Policia, dos resprctivo::;
delrgarlos, (1.0 prefeito do Districto Federal, do director gemi
da Assistcn.cia n Psychopathas, dos directores dos Hospitae<;,
dos dircctores das colonias, dos encarregarlos dos nmbulatorios
c dos Herviços aJwrt.os.
Art.. 144. As requisições deverão ser aconipanhadas:
a) d·e uma guia contendo o nome. a filiação, a naturalidade, a idade, o sexo, a ct)r, a profissão, o domicilio, o estado
civil. os signaes physicos e physionomicos do individuo ~lJS
peif o de perturbação. hem assim outros esclarecimentos, quantos sP possam colligir e façam certa a identirtade do enfermo;
h) de uma exposü:ão C'.os factos que comprovem a pertnrbnrão mental e dos rr.ot.ivos quo determinaram a rlPtenc;.ão do
PnfPrmo, caso flmha sido feif.a.
· Art. 145. Os doenf~"s remottifios pela policia:, nccrca dos
onacs nfin ~n.ia J)Ossivcl satisfazer, por falta de esclarecimentos, o exigido no arti~o antecedente, deverão ser préviamenfe
retratados naqnella rr~partiçfio c enviados para o Hospital com
as respectivas nhotographias e uma guia, conforme o mo('~Alo
fl~te arloptar o rlirncfor gnral. contendo as declarações nella indJCarlns e das quaes são imprescindíveis as relativas não s6 á
côr e ao sexo, mas tambPm á causa da reclusão on do acci·rlPnffl CTllP n provoron.
0

0
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Art. HG. Visados pcio director geral os documenf.os quo
acompanharem o doente e curr.prit'o o preceito do artigo 71
n . (i" scr(L o enfermo enviado para os pavilhlJes de admissão.
Àrt. 1-17. As admissões dos enfermos contrihuintnR serão
autorizadas pelo director geral, mediante petição, ou por effeito de requisição da autoridade competente, se o ei1f'ermo
for official ou praça do Exercito, Armada, Policia Militar on
Corpo C•e Bombeiros, observada, neste caso, a dispPsição do
art. -146 no que lhe fór applicavel.
Art.. 148. Quando possível, a petiç1ão deve ser feita pelo
conjuge ou por pare~te dç paciente.
Quando assim nao se.]a, o documento deve conter as razões do facto, a qualidade das relaç~es que ligam o enfermo
no re,querente e as circumstancias err. que faz a petição. O
requerente c,eve ser maior de 21 annos de idade e ter visto
pessoalmente o paciente, dentro dos 14 dias que precederem a
data da petição.
Art. 149. A's petições, das quaes deverão constar as declarações de que trata o art. 145, letra a), se annexarão pareceres de dous medlcos que tenham examinado o enfermo 15
dias no maximo, antes daquelle em que houver sido datada
a p~tição ou c'.ada a certidão de exame de sanidade.
I. Serão documentadas as declarações e minuciosos o.~
pareceres, tanto quanto possivel.
II. Acompanhará, tambem, as petições ca'rta de fiança
idonea das despezas relativas ás classes em que houverem d~
ser collocados os enfermos.
Wlii. As pet.ições c documentos serão sellados e terão as firmas reconhecidas.
IV. Os attestados medicos não podem ser assignados pelo
requerente, nem por parente consanguineo ou afin em primeiro on segundo grão. na linha directa ou collateral do enfermo. nrm pelo socio comrr.ercial ou industrial do mesmo en··
fermo.
Art.. 150. Em caso de urgencia, em que se wrne necessario para a saude do enfermo ou para a segurança publica,
que Pile seja immediafamcntc internado em estabelecimento
apropriado, o internamento poderá realizar-se mediante petição de urgencia e se possível um attestado medico, err. que
se designem as razões desta urgenc!a.
Art. 151. A admissão de urgencia só tem validade por
15 dias. Neste prazo deverá ser entregue o processo completo,
nos termos dos arts. 149 e 150, devendo-se permittir que
medicos estranhos ao estabelecimenfo examinem o enfermo
internado provisoriamente, para que possam attestar o seu
estado.
§ t.o No fitn dos 15 dias, se não tivererr. sido preenchidas
as formalidades legaes, o doente será entregue á sua família
ou posto em liberdade, salvo se o contraindicnrem os interes~es d~ sua saudo
ou da ordem publica, a juizo de dou3
psychmtras.
§ 2. n Não devendo o paciente ser posto em liberdade ou
entregue ú família, o dircctor do estabelecimento conf.inuar:'i a drtel-o, mas devcrú immediafamrnte participar ú Commissão insrcrtora dos mar.'icomios.
Art. 152. Qualquer pessoa poderá internar-se voluntariamente no Hospital Nacional, mediante petição da mesma
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dous attcslndos rnP-

dico~.

§ 1. o A pelicão deverá conter o r.'Ome, a idade, o es•_ado
civil, a profiss·ã.o, naturalidade e a resideneia do requerente, llem como exposição dos motivos que o levaram a tomar a resolução de se internar.
§ 2. o Os attestados medicas, que deverão conter os mosmos elementos de identidade, apresentarão deserNolvidamente as indicações de ordem medica que justificam o isolamento num estabelecimento especial.
§ 3. Na occasião da admissão lavrar-se-ha um térrno.
perante duas testemunhas idoneas, em que o requerer:te dt)clarará ao director do estabelecimento o tempo dumntn, o
qual pretende ficar internado.
Art. 153. Nos casos de internação urgente, ou de internação voluntaria, deverá o directot· do estabelecimento coromunicar á CfJmmissão inspectora a admissão provisori:l <io
enfermo c relatar-lhe todo o occorrido.
Art. 154. Emquanto não houver pa'vilhões de admissão
para pensionistas civis ou militares, serão estes observados,
no proprio Hospital, em local quanto possivel separado daquelles em que estejam os doentes já matriculados.
Art. 155. Os doentes admittidos nas Colonias serão exclusivamente procedentes do Hospital Nacional e para elles
removidos pelo director geral. A remoção effectuar-se-ha mediante guia. a qual será acompar~hada do archivo ào paciente. O director da Colonia accusará o recebimento do mesmo
e do seu archivo.
Art. 156. Os enfermos em tratamento no Hospital serão
divididos nas seguintes categorias:
a) pcnsior:istas, comprohf'ndcnào quatro classes, cujas
diarias ~r,rão de 1R$()00 na 1•, 10$000 nu 2•, 'i$000 na 3" e
4$000 na 4•;
b) doentes mantidos pelos Ministerios da Guerra, da :\farinha, da .Justiça e Negocias Ir:tcriores, pelos Estados e prlo
Dislricto Federal.
Art.. 157. Os enfermos enviados pelos referidos Ministnrios contribuirão: os officiacs com o meio-soldo mcn:->n 1 f'
os inferiores e prac.as com o soldo c a etapa, até o muximo
de 2$000.
Art. 158. Salvo o caso do contracto celebl.'ado com autr,rização do Ministro, os Estados que enviarem er1fermog :'i
Assistertcia pagarão 2$000 diarios pelo tratamento de cad~
enfermo.
Igual contribuição pagará a administração do Districto
.Federal pelo tratamento dos enfermos indiger.tes que residam
ahi e cuja internação fôr requisitada pela Prefeitura ou pela
Policia do Districto 'Federal.
Art. 159. Em relação aos enfermos que forem remettidos dos Estados, observar-se-hão as mesmas for-malidad::-s
para a admiss·ão r matricula.
Art. 160. O Governo providenciará, como julgar melhor, para que os onus da assistencia aos er.tfermos cslranA"eiros o aos nacionaes domiciliados nos Estados e de pai3sagrm, apcn::v~, na Capital Federal, fiquem a cargo dos respedivos paizes ou dos cofres estnduaes, facilitando, quanto esG
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tiver ao seu alcanco, a remoção destes e pr·omovcr.'do a rcpaf.riacão daquelles.
A ri.. 161. Os commodos destinados n'oR onfm·mos pen~:,ionistas serão os seguintes:
Os enfl'rmos de 1 a classe terno direito a um quarto mobiliado com o possível conforto e a um criado exclusivamcntn a seu servico;
Os rio ~· clasRo terão um quarto mobiliarJo, cnm um só
leito;
Os de 3" classr. serão accommodados, sempre qu~ não
houver ir:conveniente, em quartos com rJous leit.os;
Os de .1" .classe occupat·ão dormHorios espcciaos do 8 a
1ü leitos.
ParagraplJQ unico. Os officiaos do Exercito c da Armada
e os da Policia Militar o Corpo de Bombejros serão eonsiderados pensionistas rla classe de pnja diaria mais se appwximat· a cnl)tJ'ibuioiio com que concorrerem.
Art. 162. Os inferiores e praças do ExercHo o rJa Armada o os da Policia Militar e do Uorpo do BomlJeiros, bmn L'Omo
u~ onfel'mos rmviados pPios Estados,
occuparão va;.;Los dnrmitorios.
Art.. 163. Os enfermos que, por seus parentes, tutores ou
curadores. não pnrlorcm contribhir L'Om a quantia rotTPf'P0:1dentc á fliaria do 4" classe c derem entrada no Ilospilal modiante donativos mn dir:hoiro ou apolicos, ou pensões .lo
Montepio dos Servidores do Estado, terão, salvo resolução em
contrario do Ministro, do qual depenrJrriio taos adrnissõns, o
tratamrnto dos enfermos mantidos pelos Estados ou poio Distrirto Federal.
Parngrapho unico. Quando em virturJo rJo circumstancias
aU.endiveis, rPsolvor· o Ministro quo Reja arfmit.tido algnnt
doente quo não disponha de rccmrsos para o pagarncnf o dns
confrihuiçõos, poderá ser acceita, eomo donntivo á Assistoncia on soh a fórma que o mesmo 1\Hnistro indicar, f}nnlf}ur.r
qunntia ou JWrnlio de quo dispuzPr o rnfermo.
Art. 164. QuanrJo as pessoas interessada~ desejarem fazer acompanhar, por criados de sua escolha e confiança, os
enfermos, sonrJo estes de classe inferior á 1", pagarão pelo
Pustcmto do criado a diaria de 4• classe.
Art. 165. A roupa nos onfnrmos prnsionistas poderá ser
l&vada rm casa de suas familias. Quando o fôr no estahpJ;_-cimrmto pagarão, mensalmr.nto, os pr.nsionistas de 1" classe
~0$, os de 2• 10$, os de 3• 6$ e os de 41l 4$000.
Art. 160. Os r.n fprmos occupnt·ão. separados por sexos,
duas grandes divisões, inteiramente independentes, nas qnnrs
sm·ão rlistrilm idos sogunrJo as classes a qun pnrfoncorem e
a fórma da IH'l'Lurlmt:ão mental elo quo se acharem accornrnrlfidos.
Art. 167. Ha'yrrá em amhas as .divisões quarto5, dormitoriM, snlas de reuniões e de recreio e enfermarias convenicmtrmf'nto arejarias c mantidas no mais escrupuloso asseio.
Art. 168. Aos ctormtf's facilitar-~e-á trabalharem nflquillo
p~ra que mostrarem aptidão, salvo contra-indicações provcnwnte~ rlo seu rst.ado de saltlde.
Arf. 16!1. O rsfnhPlreimrnto trr:í. nnnarPlhoq nnT'n f\-vt>T'-
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CICIOS gymnasticos, bibliotheca, assim como differentes jogos
o instrumentos de musica par~ recreio dos enfermos.
Art. 170. As rofciçõso serão sorvidas tres vezes por dia,
de conforJ!lidade com a respectiva tabella; aos .enfermos ~c
commettidos de doenças communs será proporclonada a diCta· prcscripta pelo facultativo, na conformidade do art. 45,
n. III.
Art. 171. Como meio de tratamento e para manutenção da
ordem entre os enfermos, poderá o diroctor recorrer:
i o, á privação de receberem visitas, pa~seio e quaesquer
outras distracções;
2°, ao isolamento completo.
Art.. 172. Os meios coercitivos, si alguma vez indicados,
só serão applicados depois de conferencia entre dois medicus do estabelecimento e o direclor. Deliberado o facto, ser:'i
no! a do crn livro especial.
Art. 173. Ncuhum sccrip! o poderá ser recebido pelo~
enfermos ou por elles enviados, sem prévia licenca do diredor, salyo o disposto no artigo segundo.
..
Art. 174. As cartas dirigitlas pelos doentes a qualquer
autoridade publica só poderão ser abertas pelo destinatario,
:sendo os funccionarios do estabelecimento, em que estiver o
paciente, obrigados a f&zel-a seguir sem procurar conhecer
o seu conteúdo.
Art.. 175. Os enfermos indigentes só poderão ser visitados, ordinariamente, no primeiro domingo de cada mez, e
cxlraordinariament.e com licença do dircctor geral. Os pensionistas, porém, poderão receber seus parentes, curadorPs
c correspondentes, duas vezes por semana, ás segundas e
sextas-feiras, das 9 ás 1 i do dia, quando a isso se não oppu·zc~J·, a bem do trat amcnto, o medico a quem estiverem confiados.
Art. 176. Os radavcros dos pensionistas só serão nccropsiados precedendo consentimento da família.
Art. 177. O (•nterro do~ pensionistas será feito por sna·s
farnilias ou seus curadores, ap<Í~ a participação do falleeimcnto o remessa da certidão do registro civil pelo adminisfradP", indcmnisado este da quantia que houver despendido.
A despeza com a certidão será levada á conta correnl (~
do pensionista.
Art. 178. As dcsnezas com os funeraes dos officiacs do
Ex~rcHo, Armada, Policia e Corpo de Bombeiros serão feitas
pelo IlospHaJ, que será indornnisado á vista tia conta qu~ fôr
apre~ontada ao Ministro para ser enviada á repartiçfio com-

petente.
Art. 179. A sa1uda dos pacicnf f'S, salvo caso de alfa

01.1

fallccimento, roa1izar-s-c-ú, Dor licença, mediante rcmoçfio. ou
a pedido.
Art. 180. A sabida por licen(."a será pcrmittida aos doente~ _trnncyuillos que puderem aqsentar-se do estabelecimento, a
prrhdo da pessôa que requerr.m a sua admissão, ou na falta
dc~sa, mediante requerimento de pessoa idonea, ou em virtude
~I e conselho medico .
.At·L 1Rt. A licença será concedida alé ao prazo de um
anno.
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Art. 182. O motivo da licença será:
I. Promover a cxperiencia clinica da reintegração no
meio familiar;
li. Promover a influencia curativa, quer em relação ao
estado mental, quer em relação ás doenças somaticas, da
mudança de clima, regimen ou habitas;
111. Averiguar o estado de curu definitiva collocando o
licenciado em condições de amplo exercício de suas faculdades intellect.maes e moraes;
IV. Precavel-o contra a eventualidade de qualquer contagio ou infecção imminente, attenta a sua predisposição individual e a necessidade de subtrahil-o á residencia em commum;
V. Prevenil-o da possibilidade tie aggravações da doença
determinada pela freq,uencia de provocações inevit.aveis e
perturbadoras ou irritantes.
Art.. 183. A licença dispensará as formalidades da reentrada.
§ 1. o Se a reentrada não se realizar ao termo do respectivo prazo, o enfermo só poderá ser readmittido como se
fôra desconhecido e sujeito, portanto, ás formalidades da ~rimeira entrada.
·
§ 2. Subsistirá a primeira matricula, si o enfermo obtiver, não havendo inconveniente, pro rogação da licença.
Art. 184. A remoção se effectuará no caso de transferencia do enfermo do Hospital para as Colonias e vice-versa.
Paragrapho unico. As condições determinadas da remoção são as peculiares ao interesse do paeiente -ou ao interesse
da respectiva familia ou do curador.
Art. 185. A sabida a pedido será autorizada' mediante
requerimento da pessoa que solicitou a admissão ou, em
falta desta, de curador ou dos parentes do paciente, nos casos em que provem ser-lhes possível o tratamento do enfermo em domicilio e dahi não resultar damno a terceiros, nem
ao proprio paciente.
Art. 186. Concerlida a alta a algum enfermo do Hospital
ou das Colonias, o director geral fará a neccssaria commu-nicação á autoridade q.ue requisitou a admissão ou á pessoa
qne a re,quercu, enviando-lhes, se convier, as observaçõ~s o)
os exames dos psychiatras encarregados do tratamento ou a
Com missão Inspectora no caso de não ser retirado o par,iente.
Igual communicação será feita relativamente não só ás
licenças concedidas aos enfermos recolhidos aos dons estabelecimentos, declarando-se os termos da concessão, mas tamhem aos fallecimentos occorridos nas Colonias, observado
quanto áquellcs que se derem no Hospital, o disposto no artigo 71 n. 8.
0

CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAES RELATIVAS AOS ESTABELECIMENTOS
DA ASSISTENCIA

ArL 187. A·s familias dos enfermos recolhidos a qualquer
dos estabelecimentos porlerão enviar-lhes, quer para acompanhai-os nos 111t.imos moment.os·, quer para celebração dos aclos
J'Pligim;os, os sr~ccrdotcs das religiões a que pertencerem.
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.Art. 188. A entrada, á noite, na divisão de muheres é
prohibida; por cxcopção poderão ahi entrar os medicos,
quando chamados pelas inspectoras para soccorrer as enfermas, ou, sem esse chamado, nos casos de perigo para o estabelecimento, ou de necessiqade de manutenção da ordem.
J>aragrapho uni co. As cautelas que cumpre observar por
occasião da entrada nesta divisão serão determinadas eut
instrucções do dircctor geral.
Art. 189. Os funccionarios da Assistencia que residirem
nos predios pertencentes a esta ficam obrigado~. ainda mesmo em horas ou dias que não forem de expediente, a comparecer no respectivo estabelecimento, desde que se tornem
ncccssarios os seus serviços.
Art. 190. Ao funccionario da Assistencia só é permittido ter pacientes em seu domicilio S'J preencher as cxigrmcias da Assistencia familiar, não lhe sendo ~acultado ter aiJ
seu serviço particular empregados da Assistencia.
Art. 191. Todo o pessoal subalterno do Hospital do Manicomio Judiciario c o de serviço interno das Colonias ó
obrigado ao uso de uniforme, que será fornecido pelos respectivos estabelecimentos, segundo o figurino adoptado pelo director geral.
Art. 192. As pensões dos enfermos serão cobradas pela
Assistencia c seu produ c to constituirá receita da União.
Para esse fim haverá tres cobradores, no maximo, conforme as exigencias do serviço.
Os cobradores serão nomeados pelo ministro percebendo
1o o 1o sobre as cobranças effectuadas.
§ 1. As pensões em atrazo serão cobradas executiva0

ment~.

§ 2. Serão arrecadados pelo Thesouro Nacional o produeto de quaesquer impostos creados ou que se crearem para
a manutenção dos estabelecimentos de assistencia na parte
que se referir a de doente15; a importancia com que concorrerem os diversos Estados que tiverem contracto nos termos
do art. 158; a·s quantias que forem indemnizadas pelos demais Estados; pelos Ministerios da Guerra, da Marinha, da
Justiça e pela Prefeitura do Districto Federal, na conformidade dos arti.gos 156, 157 e 160, á vista das informações pres~adas pelo director geral da Assistcncia.
Art. 193. Terá a Assist.encia a Psychopathas os meios
de transporte necessarios ao serviço entre as Colonias e o
Hospital Nacional, assim como para funccfunarios e auxiliares do serviço ds Colonias, a juizo do respectivo director.
Art. 194. As pessoas que desejarem visitar o Hospital
Nacional terão entrada, ordinariamente, aos domingos e dias
feriados, das 9 horas ao meio-dia, com a permissão do director geral, e limitar-se-hão a percorr~::ir a parte do edificia
não occupada pelos doentes.
A entrada nas divisões do estabelecimento só é permittida por licença e'special do director geral.
Art. 195. Cada funccionario da' Assistencia é rigorosamente responsavel não só pela direccão e execução dos serviços que lhe incumbem, mas tambem pelas irregularidades
c omissões vcirificadas no desempenho dos trabalhos daquelles
que lhe são subordinados, uma vez que não tenham empregado os meios adaptados afim de evitai-os, solicitando d:t
0
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competente autoridade superior as provid&ncias que não estiverem em suas attribuições, ou haja d.eixado de punir ou
de promover a punição da infracção, conforme no caso
couber.
Art f 96 . Ao conhecimento do Ministro e da Commissão Inspectora levarão immediatamente o director, o do ma'nicomio judiciario e o~ das Colonias por intermedio daquelle, todas aR occui'rencias extraordinarias
Art. 197. Para a manutenção de pequenos gabinetes cliriicos, installados nas diversas secções do Hospital, com o
fim de alliviar os serviços do laboratorio central, assim coma
para. a manutenção de laboratorio que, por doação particular.·
ao Hospital seja installado em· qualquer secção para pesquizas especiaes, de anatomia pathqlogiêa pedirá o director geral na proposta nnnual de orçaniento da Assisttmcia dotação
especial.
Art. 198. Os psychiatras que cbcuparem os cargos de direcLor geral, do vice-director, de director d(j colonia, de direetor db Instituto Neurobiologico e de director do Manicomio
Jndici~trlo perceberão os v&ncfmentos de taes cargos, emquàrito os exercerem, deixando de receber os de psychiairas.
o

o

r TITULO 11

nos estabelecimentos pariiculares destinados ao tratamento
de psyc:hopathas
Ar f. 199. Os csf abelecimenfos particulares para o tratamento de psychopathas só poderão ser fundados mediante
prévia autorização do Ministerio da .Tustiça, preenchidas, na
conformidade dos arts. 10, H, 12 e 13 do decreto lb'gislativo
n. 5. f48-A, de 1O de Janeiro de 19271 as disposições constantes dos arts. 206, 207, 208 deste regulam·ento.
AI't. 200. O direcl.or do estabelecimento annexará ao requerimento que dirigir ao dito Ministerlo:
1. 0 Documentos tendentes a provar que o estabelecimento prm.hlche as seguintes condições:
a) ser dirigido por medico profissional devidamente hahil it.ado e ter residido no estabelecimento pelo menos um
medico notoriamentE:;' especializado;
b) installar-se e funccionar em edifício adequado, situado em Jogar saudavel, com dependencias que permittam aos
en ferm'os exercícios ao ar livrfl;
~
c) possuir compartimentos especiaes e inteiramente in-aependentes para evitar a promiscuidad6 de sexo bem como
para a separação c classificação dos doentes, seg~_mdo o numero oestes e a natureza da doença de qu~ soffram ·
d) offerecer garantias de idoneidade no tocant~ ao pessoal para os serviços clinicas e administrativos.
2. 0 O r(~'gimento interno do estabelecimento.
3.o Declnraç§.o do numero de doentes que pretende re-

ceber.

-i." Declaração de receher ou não o ~·stabelecirnento unicamente psycopatha!-1, e de ser, no ultimo caso, os Iocacs re-
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tiver ao seu alcanco, a remoção destes e pr·omovcr.'do a rcpaf.riacão daquelles.
A ri.. 161. Os commodos destinados n'oR onfm·mos pen~:,ionistas serão os seguintes:
Os enfl'rmos de 1 a classe terno direito a um quarto mobiliado com o possível conforto e a um criado exclusivamcntn a seu servico;
Os rio ~· clasRo terão um quarto mobiliarJo, cnm um só
leito;
Os de 3" classr. serão accommodados, sempre qu~ não
houver ir:conveniente, em quartos com rJous leit.os;
Os de .1" .classe occupat·ão dormHorios espcciaos do 8 a
1ü leitos.
ParagraplJQ unico. Os officiaos do Exercito c da Armada
e os da Policia Militar o Corpo de Bombejros serão eonsiderados pensionistas rla classe de pnja diaria mais se appwximat· a cnl)tJ'ibuioiio com que concorrerem.
Art. 162. Os inferiores e praças do ExercHo o rJa Armada o os da Policia Militar e do Uorpo do BomlJeiros, bmn L'Omo
u~ onfel'mos rmviados pPios Estados,
occuparão va;.;Los dnrmitorios.
Art.. 163. Os enfermos que, por seus parentes, tutores ou
curadores. não pnrlorcm contribhir L'Om a quantia rotTPf'P0:1dentc á fliaria do 4" classe c derem entrada no Ilospilal modiante donativos mn dir:hoiro ou apolicos, ou pensões .lo
Montepio dos Servidores do Estado, terão, salvo resolução em
contrario do Ministro, do qual depenrJrriio taos adrnissõns, o
tratamrnto dos enfermos mantidos pelos Estados ou poio Distrirto Federal.
Parngrapho unico. Quando em virturJo rJo circumstancias
aU.endiveis, rPsolvor· o Ministro quo Reja arfmit.tido algnnt
doente quo não disponha de rccmrsos para o pagarncnf o dns
confrihuiçõos, poderá ser acceita, eomo donntivo á Assistoncia on soh a fórma que o mesmo 1\Hnistro indicar, f}nnlf}ur.r
qunntia ou JWrnlio de quo dispuzPr o rnfermo.
Art. 164. QuanrJo as pessoas interessada~ desejarem fazer acompanhar, por criados de sua escolha e confiança, os
enfermos, sonrJo estes de classe inferior á 1", pagarão pelo
Pustcmto do criado a diaria de 4• classe.
Art. 165. A roupa nos onfnrmos prnsionistas poderá ser
l&vada rm casa de suas familias. Quando o fôr no estahpJ;_-cimrmto pagarão, mensalmr.nto, os pr.nsionistas de 1" classe
~0$, os de 2• 10$, os de 3• 6$ e os de 41l 4$000.
Art. 160. Os r.n fprmos occupnt·ão. separados por sexos,
duas grandes divisões, inteiramente independentes, nas qnnrs
sm·ão rlistrilm idos sogunrJo as classes a qun pnrfoncorem e
a fórma da IH'l'Lurlmt:ão mental elo quo se acharem accornrnrlfidos.
Art. 167. Ha'yrrá em amhas as .divisões quarto5, dormitoriM, snlas de reuniões e de recreio e enfermarias convenicmtrmf'nto arejarias c mantidas no mais escrupuloso asseio.
Art. 168. Aos ctormtf's facilitar-~e-á trabalharem nflquillo
p~ra que mostrarem aptidão, salvo contra-indicações provcnwnte~ rlo seu rst.ado de saltlde.
Arf. 16!1. O rsfnhPlreimrnto trr:í. nnnarPlhoq nnT'n f\-vt>T'-
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CICIOS gymnasticos, bibliotheca, assim como differentes jogos
o instrumentos de musica par~ recreio dos enfermos.
Art. 170. As rofciçõso serão sorvidas tres vezes por dia,
de conforJ!lidade com a respectiva tabella; aos .enfermos ~c
commettidos de doenças communs será proporclonada a diCta· prcscripta pelo facultativo, na conformidade do art. 45,
n. III.
Art. 171. Como meio de tratamento e para manutenção da
ordem entre os enfermos, poderá o diroctor recorrer:
i o, á privação de receberem visitas, pa~seio e quaesquer
outras distracções;
2°, ao isolamento completo.
Art.. 172. Os meios coercitivos, si alguma vez indicados,
só serão applicados depois de conferencia entre dois medicus do estabelecimento e o direclor. Deliberado o facto, ser:'i
no! a do crn livro especial.
Art. 173. Ncuhum sccrip! o poderá ser recebido pelo~
enfermos ou por elles enviados, sem prévia licenca do diredor, salyo o disposto no artigo segundo.
..
Art. 174. As cartas dirigitlas pelos doentes a qualquer
autoridade publica só poderão ser abertas pelo destinatario,
:sendo os funccionarios do estabelecimento, em que estiver o
paciente, obrigados a f&zel-a seguir sem procurar conhecer
o seu conteúdo.
Art.. 175. Os enfermos indigentes só poderão ser visitados, ordinariamente, no primeiro domingo de cada mez, e
cxlraordinariament.e com licença do dircctor geral. Os pensionistas, porém, poderão receber seus parentes, curadorPs
c correspondentes, duas vezes por semana, ás segundas e
sextas-feiras, das 9 ás 1 i do dia, quando a isso se não oppu·zc~J·, a bem do trat amcnto, o medico a quem estiverem confiados.
Art. 176. Os radavcros dos pensionistas só serão nccropsiados precedendo consentimento da família.
Art. 177. O (•nterro do~ pensionistas será feito por sna·s
farnilias ou seus curadores, ap<Í~ a participação do falleeimcnto o remessa da certidão do registro civil pelo adminisfradP", indcmnisado este da quantia que houver despendido.
A despeza com a certidão será levada á conta correnl (~
do pensionista.
Art. 178. As dcsnezas com os funeraes dos officiacs do
Ex~rcHo, Armada, Policia e Corpo de Bombeiros serão feitas
pelo IlospHaJ, que será indornnisado á vista tia conta qu~ fôr
apre~ontada ao Ministro para ser enviada á repartiçfio com-

petente.
Art. 179. A sa1uda dos pacicnf f'S, salvo caso de alfa

01.1

fallccimento, roa1izar-s-c-ú, Dor licença, mediante rcmoçfio. ou
a pedido.
Art. 180. A sabida por licen(."a será pcrmittida aos doente~ _trnncyuillos que puderem aqsentar-se do estabelecimento, a
prrhdo da pessôa que requerr.m a sua admissão, ou na falta
dc~sa, mediante requerimento de pessoa idonea, ou em virtude
~I e conselho medico .
.At·L 1Rt. A licença será concedida alé ao prazo de um
anno.
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Art. 182. O motivo da licença será:
I. Promover a cxperiencia clinica da reintegração no
meio familiar;
li. Promover a influencia curativa, quer em relação ao
estado mental, quer em relação ás doenças somaticas, da
mudança de clima, regimen ou habitas;
111. Averiguar o estado de curu definitiva collocando o
licenciado em condições de amplo exercício de suas faculdades intellect.maes e moraes;
IV. Precavel-o contra a eventualidade de qualquer contagio ou infecção imminente, attenta a sua predisposição individual e a necessidade de subtrahil-o á residencia em commum;
V. Prevenil-o da possibilidade tie aggravações da doença
determinada pela freq,uencia de provocações inevit.aveis e
perturbadoras ou irritantes.
Art.. 183. A licença dispensará as formalidades da reentrada.
§ 1. o Se a reentrada não se realizar ao termo do respectivo prazo, o enfermo só poderá ser readmittido como se
fôra desconhecido e sujeito, portanto, ás formalidades da ~rimeira entrada.
·
§ 2. Subsistirá a primeira matricula, si o enfermo obtiver, não havendo inconveniente, pro rogação da licença.
Art. 184. A remoção se effectuará no caso de transferencia do enfermo do Hospital para as Colonias e vice-versa.
Paragrapho unico. As condições determinadas da remoção são as peculiares ao interesse do paeiente -ou ao interesse
da respectiva familia ou do curador.
Art. 185. A sabida a pedido será autorizada' mediante
requerimento da pessoa que solicitou a admissão ou, em
falta desta, de curador ou dos parentes do paciente, nos casos em que provem ser-lhes possível o tratamento do enfermo em domicilio e dahi não resultar damno a terceiros, nem
ao proprio paciente.
Art. 186. Concerlida a alta a algum enfermo do Hospital
ou das Colonias, o director geral fará a neccssaria commu-nicação á autoridade q.ue requisitou a admissão ou á pessoa
qne a re,quercu, enviando-lhes, se convier, as observaçõ~s o)
os exames dos psychiatras encarregados do tratamento ou a
Com missão Inspectora no caso de não ser retirado o par,iente.
Igual communicação será feita relativamente não só ás
licenças concedidas aos enfermos recolhidos aos dons estabelecimentos, declarando-se os termos da concessão, mas tamhem aos fallecimentos occorridos nas Colonias, observado
quanto áquellcs que se derem no Hospital, o disposto no artigo 71 n. 8.
0

CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAES RELATIVAS AOS ESTABELECIMENTOS
DA ASSISTENCIA

ArL 187. A·s familias dos enfermos recolhidos a qualquer
dos estabelecimentos porlerão enviar-lhes, quer para acompanhai-os nos 111t.imos moment.os·, quer para celebração dos aclos
J'Pligim;os, os sr~ccrdotcs das religiões a que pertencerem.
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.Art. 188. A entrada, á noite, na divisão de muheres é
prohibida; por cxcopção poderão ahi entrar os medicos,
quando chamados pelas inspectoras para soccorrer as enfermas, ou, sem esse chamado, nos casos de perigo para o estabelecimento, ou de necessiqade de manutenção da ordem.
J>aragrapho uni co. As cautelas que cumpre observar por
occasião da entrada nesta divisão serão determinadas eut
instrucções do dircctor geral.
Art. 189. Os funccionarios da Assistencia que residirem
nos predios pertencentes a esta ficam obrigado~. ainda mesmo em horas ou dias que não forem de expediente, a comparecer no respectivo estabelecimento, desde que se tornem
ncccssarios os seus serviços.
Art. 190. Ao funccionario da Assistencia só é permittido ter pacientes em seu domicilio S'J preencher as cxigrmcias da Assistencia familiar, não lhe sendo ~acultado ter aiJ
seu serviço particular empregados da Assistencia.
Art. 191. Todo o pessoal subalterno do Hospital do Manicomio Judiciario c o de serviço interno das Colonias ó
obrigado ao uso de uniforme, que será fornecido pelos respectivos estabelecimentos, segundo o figurino adoptado pelo director geral.
Art. 192. As pensões dos enfermos serão cobradas pela
Assistencia c seu produ c to constituirá receita da União.
Para esse fim haverá tres cobradores, no maximo, conforme as exigencias do serviço.
Os cobradores serão nomeados pelo ministro percebendo
1o o 1o sobre as cobranças effectuadas.
§ 1. As pensões em atrazo serão cobradas executiva0

ment~.

§ 2. Serão arrecadados pelo Thesouro Nacional o produeto de quaesquer impostos creados ou que se crearem para
a manutenção dos estabelecimentos de assistencia na parte
que se referir a de doente15; a importancia com que concorrerem os diversos Estados que tiverem contracto nos termos
do art. 158; a·s quantias que forem indemnizadas pelos demais Estados; pelos Ministerios da Guerra, da Marinha, da
Justiça e pela Prefeitura do Districto Federal, na conformidade dos arti.gos 156, 157 e 160, á vista das informações pres~adas pelo director geral da Assistcncia.
Art. 193. Terá a Assist.encia a Psychopathas os meios
de transporte necessarios ao serviço entre as Colonias e o
Hospital Nacional, assim como para funccfunarios e auxiliares do serviço ds Colonias, a juizo do respectivo director.
Art. 194. As pessoas que desejarem visitar o Hospital
Nacional terão entrada, ordinariamente, aos domingos e dias
feriados, das 9 horas ao meio-dia, com a permissão do director geral, e limitar-se-hão a percorr~::ir a parte do edificia
não occupada pelos doentes.
A entrada nas divisões do estabelecimento só é permittida por licença e'special do director geral.
Art. 195. Cada funccionario da' Assistencia é rigorosamente responsavel não só pela direccão e execução dos serviços que lhe incumbem, mas tambem pelas irregularidades
c omissões vcirificadas no desempenho dos trabalhos daquelles
que lhe são subordinados, uma vez que não tenham empregado os meios adaptados afim de evitai-os, solicitando d:t
0
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competente autoridade superior as provid&ncias que não estiverem em suas attribuições, ou haja d.eixado de punir ou
de promover a punição da infracção, conforme no caso
couber.
Art f 96 . Ao conhecimento do Ministro e da Commissão Inspectora levarão immediatamente o director, o do ma'nicomio judiciario e o~ das Colonias por intermedio daquelle, todas aR occui'rencias extraordinarias
Art. 197. Para a manutenção de pequenos gabinetes cliriicos, installados nas diversas secções do Hospital, com o
fim de alliviar os serviços do laboratorio central, assim coma
para. a manutenção de laboratorio que, por doação particular.·
ao Hospital seja installado em· qualquer secção para pesquizas especiaes, de anatomia pathqlogiêa pedirá o director geral na proposta nnnual de orçaniento da Assisttmcia dotação
especial.
Art. 198. Os psychiatras que cbcuparem os cargos de direcLor geral, do vice-director, de director d(j colonia, de direetor db Instituto Neurobiologico e de director do Manicomio
Jndici~trlo perceberão os v&ncfmentos de taes cargos, emquàrito os exercerem, deixando de receber os de psychiairas.
o

o
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nos estabelecimentos pariiculares destinados ao tratamento
de psyc:hopathas
Ar f. 199. Os csf abelecimenfos particulares para o tratamento de psychopathas só poderão ser fundados mediante
prévia autorização do Ministerio da .Tustiça, preenchidas, na
conformidade dos arts. 10, H, 12 e 13 do decreto lb'gislativo
n. 5. f48-A, de 1O de Janeiro de 19271 as disposições constantes dos arts. 206, 207, 208 deste regulam·ento.
AI't. 200. O direcl.or do estabelecimento annexará ao requerimento que dirigir ao dito Ministerlo:
1. 0 Documentos tendentes a provar que o estabelecimento prm.hlche as seguintes condições:
a) ser dirigido por medico profissional devidamente hahil it.ado e ter residido no estabelecimento pelo menos um
medico notoriamentE:;' especializado;
b) installar-se e funccionar em edifício adequado, situado em Jogar saudavel, com dependencias que permittam aos
en ferm'os exercícios ao ar livrfl;
~
c) possuir compartimentos especiaes e inteiramente in-aependentes para evitar a promiscuidad6 de sexo bem como
para a separação c classificação dos doentes, seg~_mdo o numero oestes e a natureza da doença de qu~ soffram ·
d) offerecer garantias de idoneidade no tocant~ ao pessoal para os serviços clinicas e administrativos.
2. 0 O r(~'gimento interno do estabelecimento.
3.o Declnraç§.o do numero de doentes que pretende re-

ceber.

-i." Declaração de receher ou não o ~·stabelecirnento unicamente psycopatha!-1, e de ser, no ultimo caso, os Iocacs re-
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servados a psychopathas alienados inteiramente sb'parados,
dos que se destinarem: aos outros doentes.
Paragrapho unico. Os requerimentos e os documentos
serão d!ivida~cnte sellados e as firmas reconhecidas por tabellião.
Art. 201. E' considerado profissional habilitado a dirigir um estabelecimento particular, destinado ao tratamento
de psychopathas, quem tiver, ao menos, duranle dons annos,
'exercido o logar de psychiatra, adjunto ou assistente effectivo
no Brasil ou no estrangeiro em qualquer manicomio publico,
ou em estabelecimento particular, destinado ao tratamento de
doenças mentab's .e autorizado pelo Estado.
Art. 202. Estando em fórma os documentos e as declarações e sondo pelo deferimento da petição a Commissão inspcctora, recolherá o pb'ticionario ao Thesouro Nacional '1
quantia que o Ministro arbitrar para auxiliar as despezas d~
fisealizar.:ão do estabelecimento, annualmente.
Art. 203. De accôrdo com o art. 14 do mencionada decreto n. 5.148-A, db 10 d·e Janeiro de 1927, a direcção de
uma casa-de-sande particular só poderá elevar o numero
primitivo de pensionistas ou modificar a disposição interna
do estabelecimento, depois de submettb'r ao Ministro, devida·mentc informada pela Comm:issão Inspectora, nova planta
do edifício provando que as novas construccões comportam
o augmento de pensionistas.
Art. 204. Ningucm poderá ser admittido na -;eccão fechada de casa-de-sande particular, destinada a psychopâthas, sem o preenchimento das cxigencias constantes do § 2,
do art. 1o do decreto n. 5 .148-A, de 1O de Janeiro d.e 1927.
Art. 205. A admissão será solicitada em petição. endereçada ao director do estabelecimento, e que deverá conter
estas declarações: - o nome, a filiação, a naturalidade, a
idade, o sb'xo, a côr, a profissão, o domicilio, os signaes physicos c physionomicos do individuo St.l.sp.eito de pb'rturbação
ffi'onlal, bem como outros esclarecimentos que possam colligir o façam corta a identidade do enfermo, assim como se o
mesmo possuo bons de fortuna.
Art. 206. A admissão do doente vindo de outro estabelecimento publico ou particular só podb'rá effectuar-se, se
quem rc({Uoror a transferoncia apresentar: f o, uma cópia legalisada dos attestados da primeira admissão; 2°, um attes·tado do estabelecimt'nto do onde provém o doente, affirmando que o doente continua a necessitar \!"' tratamento otn' eslalJelecimonto de tal ordem.
Art. 207. Todo estabelecimento ~mrticula'r devorá inscrever, em livro especial, segundo modelo approvado pela
Commissão inspectora e por clla rubricado:
a.) o nome, a idade, logar do nascimento, domicilio o5tadu civil o a profissão do individuo que houvt;'r dado ' entrada como psychopatha;
b) o nome, a profissão e o domicilio da pessoa que houver solicitado a admissão;
c) cópia integral dos attestados dos medicos que instruirem· o pcdino do admi~são;
d) os documenlrJs relativos á curatela.
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Este registro deverá ser apresentado á Commissão Inspectora e outras autoridades que visitarem o estabelecimento, as quaes nelle consignarão as observações que entenderem .
.Art. 208. Cada pensionista deverá ler uma observac:ão
com o historico de sua doença, sempre posta em dia pelo
medico; ahi será tambem escripto o tratamento seguido.
Art. 209. Todos os documentos e planos relativos á
fundação c administração do estabelecimento deverão estar,
pcrmanentnmente, em condições de serem examinados pelas autoridades que o visitarem.
Art. 210. A 1° de janeiro c a to de julho de cada anno,
as folhas de estatisticas serão organizadas segundo o modelo
annexo c enviadas á Commissão Inspectora para serem publicadas com as estatísticas da Assistencia Publica a Psychopathas.
Art. 211. Ficam em vigor para as ca'sas de saude particulares rnatatis mutantis os arts. 142, 143, 144, 148, 149 e
ns. I, III e IV c os arts. 150, 151, 152 e 153 do presente regulamento.
Art. 212. Os pareceres medicos devem indicar o logar
e a data do ultimo exame merlico, as informações colhidas
sobre o caso, assim como os symptomas da doença, com o
diagnostico, si fôr possivcl.
Art. 213. Quanto possivel, o requerimento deve ser assignado pelo conjuge ou por um parente do internadO'.
Paragrapho unico. Quando assim não seja, o documento
deve conter as razões do facto, a qualidade das relações que
ligam o doenf.e ao requerente e as circumstancias em que este
faz o requerimento. O requerente deve ser maior de 21 anno::;
de idade e ter visto pessoalmente o paciente, dentro dos 14
dtas que precederam á data do requerimento.
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Disposições goraes
Art. 21!!. Salvo o caso de sentença' na qual será dada
curatela ao paciente, nos casos de internação urgente, a autoridade policial providenciará, segundo as circumstancias,
sobre a guarda provisoria dos bens deste, communicando sem
demora o facto á Commissão Inspectora, afim de providenciar
como fôr de direito.
Art. 215. Em qualquer occasião será permittido ao individuo internado, em estabelecimento publico ou particular,
reclamar, por si ou por pessoa interessada, novo exame de
sanidade, ou denunciar a falta dessa formalidade.
Art. 216. Salvo o caso de perigo imminente para ordem
publica, para o proprio enfermo ou nos casos de processo
de interdicção,, não será recusada sua retirada de qualquer
estabelecimento, quando pedida por quem requereu a internação.
Art. 217. Quando recusada, naquelles casos, a sn.hida, o
dircctor do estabelecimento dará incontinente, em relatorio,
á Commissão Inspectora c á autoridade competente, as razões
da recusa, para o julgamento de sua procedencia.
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Art. 218. Evadindo-se qua'lquor doente do estabelecimento publico ou particular, sómentc poderá ser rointernado sem
nova formalidade, si não houver decorrido o prazo de quinze
dias contados da evasão.
Art. 219. Em todos os casos de violcncia e aLLcnlados ao
pudor praticados nas pessoas dos psychopathas por empregados da assistencia, ficarão estes sujeitos ás penas diciplinares, além daquellas em que hajam incorrido nos termos da
legislação penal.
Ar L. 220. E' prohibido ma·ntcr psychopalhas em cadeias
publicas ou entre criminosos.
Art. 221. Em relação aos toxicomanos continuará em
vigor o regulamento que baixou com o decreto n. 1L9G9 de
3 de setembro de 1921.
·
Art.. 222. O ministro da Justiça e Ne,gocios Interiores,
por mtermedio de uma commissão composta, no Districlo
Federal, do procurador da Rcpublica c do curador de Orphãos, mais antigo~, c de um medico de reconhecida competcncia, nomeado pot· decreto, fará a suprema inspeeção de
todos os estabelecimentos publicos e particulares destinados
aos psychopathas existentes no dito Districto.
§ 1. Para o cfficaz funccionamento desta commissão
baixará o ministro instrucções especiacs nos termos do art. 7o
e paragraphos do decreto n. 4. 983-A de 30 de dezembro de
1925, discriminando attribuições collectivas e privativas da
mesma.
§ 2. Junto á Commissão Inspectora servirá como secretario um funccionario do Ministerio da Justiça designado
pelo respectivo ministro ou um funccionario da Procuradoria da Hepublica designado pelo procurador que serve na
Commissão Inspectora.
Art. 223. Os exames de sa'nidade re-queridos pela Commissão Inspectora serão procedidos de accôrdo com o regulamento annexo ao decreto n. 1G. 67Q, de 17 de novembro
de 1924.
Art. 224. Os directores de estabelecimentos publiCÍJS C•ll
particulares destinados aos psychopatlms enviarão, mensalmente, á Commissão Inspcctora uma relação circumslanciada
dos doentes internados no mez anterior.
Art. 225. Sempre que se dér a internação de um enfermo
possuidor de bens de fortuna, a direccão do estabelecimento
onde fõr recolhido o enfermo dará conhecimento immediato disso á Commissão Inspcctora, para que esta, pelo curador
de Orphãos, que faz parte da mesma, possa providenciar no
sentido de acautelar taes bens.
Art. 226. As infracções dos preceitos do decreto legislativo n. 5. H8-A, de 10 de janeiro de Hl27 c do pre~cnt.o
regulamento serão punidas com as seguintes penas, sem projuizo de outras capituladas no Codigo Penal:
1o, multa até 500$000 imposta pela Commissão Inspectora;
2°, multa de 500$000 a 1 :000$000, ou prisão até oHo dias,
imposta pelo ministro da Justiça;
3°. na falta de pagamento d~stas muUns dentro dn prnzo
qnc fôr determinado, serão cllas cobradas executivamente
peln Procuradoria da llcpuhlica.
0

0
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Paragrapho unico. Ao director reincidente poderá ser
cassada n uutorizucão pura funccionar o estabelecnnento particular.
Art. 227. Hevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janoiro, 23 de maio de 1927,1- Vianna do Castello.

TABELLA DE VENCIMENTOS

Assistencia a Psychopathas
i director gcrnl:

Ordenado ................
GraUfica'ção.............

i8:000$00C
9:000$000
27:000$000

27:000$000

f dircctor do Instituto de Psy-

chopaLhologia:

Ordenado ................
Gratificação. . . . . . . . . . . . . .

12:000$000
6 :000$000
18:000$000

18:000$000

i dircclor do Instituto de Neu-

rohiologia:

Ordenado................
Gratificação. . . . . . . . • . . . •

12:0001000
6 :000$000
tS:000$000

18:000$000

H psychiatrns:

Ordenado................
Gratificação.............

H :600SOOO.

5:800$000

17:400$000

191:400$000

1 medico chefe da .Assistencia

Social:

Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . . . . . . . . . . . .

H :600$000
5 :8·00$000
f7:400SOOO

17:400$000
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6 medicos assistentes effectivos:
Ordenado • . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . . . . . . . . . . . .

9:600$000
4 :800$000
H :400$000

86:4{)0$000

10 assistentes conlractados:
Ordenado .. .. .. .. .. .. ..
Gratificação . . . . . . . . . . . .

6:000$000
3:000$000
9:000$000

90:000$000

2 cirurgiões:
Ordenado ..............
Gratificação . ... . . . . . . .

11:600$000
5:800$000
17:400$000

34:800$000

1 ophtalmologista:
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . . . . . . . . . . . .

11 : 600$00()
5 :800$000
17:400$000

17:400$000

1 oto-rhino-Iaryngologista:
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . 11 :600$000
Gratificação . . . . . . . . . . . .
5:800$000
17:400$000

17:400$000

t dermuto-syphiligrapho:

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . . . . . . . . . . . .

11 :600$000
5:800$000
17:400$000

17:400$000

1 director-modico do Instituto
Physiotherapia:
Ordenado...............
Gratificação . . . . . . . . . . . .

9:400$000
4 :700$000
14:100$000

14 : 100$·00(l

2 medicos physiotherapeutas:
Ordenado...............
Gratificação . . . . . . . . . . . .

8:000$000
4:000$000
12:000$000

24:000$000
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-1 dentista:

Ordenado . . ... . . .. . . ..
Gratificação . . . . . . . . . . .

6:000$000
3:000$000
9:000$000

9:000$000

Hospital Nacional de Psyclwpathas

i .: ~1mini~trador geral :
Ordenado ..............
Gratificação . . . . . . . . . . . .

13:600$000
6:800$000
20:400$000

20:400$000

1 sub-administrador:

Ordenado .. . . . . . . . . . . . . .
Gratificação .... ~..... . •

6:400$000
3 :200$000
9:600$000

9:600$-üOO

f chefe de secretaria:

Ordenado ..............
Gratificação .'.......... .

1f:600$000
5 :800$000
17:400$000

17:400$000

1 f" official :

Ordfmado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificacão . . . . . . . . . . . .

8:000$000
4 :000$000
12:000$000

12:000$000

f 2° official:

Ordenado •...... .......
Gratificação . . . . . . . . . . . .

6:800$000
3:400$000
10:200,000

f0:200$000

1 3" official :

Ordenado...............
Gratificação . . . . . . . . . . . .

5:'00$000
2:800$000
8:400$000

S:·i'00$000

f 4" official:

Ordenado . .•.. .. .. . . . .•
Gratificação . • . . . . . . . . . .

4:000$000
2:000$000
6:000$000

6:000$000
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5 nmanuenses:
Ordenado ....... ......•
Gratificação . ·'·.......

3:600$000
1 :800$000
5:.\00$000

27:000$000

2 dacfylogrnphos:

Ordenado .....•........
Gratificação . . . . . . . . . . . .

3:600$000
1 :8-l'0$000
5:400$000

10:800,000

1 guarda-livros:

Ordenado ... .. .. .. .. ..•
Gratificação . . . . . . . . . . . .

4:800$000
2:400$000
7:200$000

7:200$000

1 pharmaceutico-chefe:

Ordenado ..•...........
Gratificação ."...... . . . . .

9:600$000
4 :800$000
14:400$000

14:400$000

t ajudante de pharmacia:

Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação ......... ·...

4 : 000$00()
2:000$000

6:000$000

6:000$000

1 dispenseiro:

Ordenado • . . . . . . . . . . . . •
Gratificação . . • . . . . . . . . .

4 :000$000
2:000$000
6:000$000

6:~U0$000

1 continuo:

Ordenado . . . . . . . . . . . . . •
Gratificação . . . . . . . . . . . .

2 :800·$000
1 :400$000
4:200$000

4:200$~00

1 porteiro:
Ordenado •.......•.....
Gratificação ..... -·~:. . . . .

3:200$000
1 :600$000
4:800$000

.4:800$000
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COLONTA DE PSYCIIOLOGTA

(Homens)

1 director:
Ordenado ..............
Gratificação . •.!;

13:600$000
6:800$000
20:400$000

20:400$000

1 chefe de laboratorio de pes-

quizas clinicas :

Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . . . . . . . . . . . .

6:000$000
6 :800$000
9:000$000

9:000$000

dentista:
Ordenado................
Gratificação.... . . . . . . . . .

4:000$000
2:000$000
6:000$000

6:000$000

1 pharmaceutico:

Ordenadod..............
Gratificação . . . . . . . . . . .

7:600$000
3:800$000
tf:400$000

H :400$000

1 ajudante de phartnaceutico:

Ordenado................
Gratificação. . . . . . . . . . . . . .

3:200$000
1 :600$000
4:800$000

4:800.000

administranor:
Ordenado ............... :
Gratifica<f.io.... . . . . . . . . .

f O:200$000
5:400$000

16:200$000

ft\:200.000

1 primeiro official:

Ordenado. , . . . . . . . . . . . . • .
Gratificação . . . . . . . . . . .

6 :800$000
3 :400$000

t0:2008000

10:200$000

segundo official:
Ordena'do. . . . . . . . . . . . . .. .
Gral.ificação....... ... .. ..

5 :600$000
2:800$000
8:400$000

8:400$000
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2 amanuenses :
Ordenado. . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação. . . . . . . . . . . . .

3 : 600$000
1 :800$000
5:400$0.00

COLONIA DE PSYCHOPATHAS

10:800$000

(Mulheres)

1 director:

Ordenado................
Gratificação.............

13 :~600$000
6:800$000
20:400$000

20:400$000

cirurgião-gynocologista:
Ordenado. . . . . . . . . . . . . . . .
GraU.ficaçã:o........ . . . . .

11 : 600$Uli0
5 :800$000
17:400$000

i7:400$000

1 chefe de laborntorio de pes-

iínisas:
Ordenado..... . . . . . .. . . . .
Grafi:ficaçrto. . . . . . . . . . . . .

6:000$000
3:000$000
9:000$000

9:000$000

1 dentista:

Ordenaoo................
Grat.ificaçfio.............

4:000$000
2:000$000
6:000$000

6:000$000

pharmaceutico:
Ordenado ............ ~.. .
Graf i fica'ção....... .. . . . . .

7 :600$000
3 :800$000

11 :400$000

a.inrlanfe de phnrtnncetttico:
Ordenado................
Gratifi'caQão .. ,..........

11:400$000

3:200$000
1:600$000
4:800,000

4:800$000

1 administrador:

Ordenado. . . . . . . . . . . . . . . .
Grafifical}ãn.............

i O: 800$000

5:400$000
16:200$000

16:200$000
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1 primeiro official:
Ordenado... . .. . . . . . . . . . .
Grati.ficação. . . . . . . . . . . . .

6 :800$000
3:400$000
10:200$000

1 segundo official:
Ordenado...............
Gratificação. . . . . . . . . . . .

5:600$000
2:800$000
8 :·'tü-0$000

2 amanuenses :
Ordenado ..............
Gratificação . . . . . . . . . . . •

10:200$000

8:400$000

3:600$000
1 :800$000
5:4>00$00{1

10:800$000

MANICOMIO JUDJCIARIO

1 director:
Ordenado ... -. ·- """'"' ... -. .. . .
Gratificação .· .......... _..

13:600$000
6:800$000
20:400$000

1

20:400$000

zelador~

Ordenado ....•.........
Gratificação .....·.......

3:600$000
1 :800$000
5:400$000

1 escripturario:
Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação .· ... .'.......

3 : 600$000
1 :800$000
5:400$000

1 amanuense :
Ordenado ..............
Gratificação .... :. . . . • . .

5:400$000

5:400$000

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

3:600$000

HOSPITAL NACIONAL DE ALIENADOS

1 vice-director:
Ordenado ..•..•....•...
Gratificação .· ... : . •.....

14:000$000
7:{)00$000
21:000$000

Rio de Janeiro, em 10 de janeiro de 1927. -

Castello.

21:000$000

Vianna do

10 a 15 I 16 a 20 I 21 a 25 I 26 a 30 I 31 a 35 I 36 a 40 I 41 a 45 I 46 a !O I 51 a 55 I 56 a 60 I 61 a 65 I 66 a 70 I 71 a 75 176 a

Idades

h lm I h lm I h lm I h lm I h lm I h lm I h lm I h In I h lm I h lm I h lm I h lm I h 1m

Sexos

----------------------------------------------·---·---~---

1•
2a
3•
4•

classe ....................•................
I

• • • • •. • • ... • • •. • • • • • • • '• • • • •. • • • •. • • •

, .................•........•...... ' ...
» •.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••

-

I

.'

I

Advoga-

Profissões

I

Commer-~
Agricul-IM'l't
dos IM d'1
I Pharma-1 Eage1 1 ares e ma~isciantes
tores
e cos ceuticos nheiros

lndustriae;

I

I

I

I

I

Iprofissão
Sem 'Profissão
ignorada

trados
Sexos

-~-·-~-·-·-·~~-=-1~1-=-1~1-=--1~1-=--l~ll
h

m

m

h

m

h

~anldas

I

Entradas

2B
4•

a)
b)
c)
d)

~

..

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

t• classe.~...
23•
4•

• .........••••.•. , ••...•• · · .• · · · · ·

·······················~··················
-·······
.......................... ~ ~, ........... .
~ ••••••••..•••. '

••
•

oJ • • • •

..........

....................... -

••

Total • · • • · · · · · · · · · •• • · • · · ·: Curados

Admittidos pela t• vez.................. .
entradas voluntarias ...... ·.................... .
vindos da familia ..••......•...••..••••.••..••
transferidos de outro estabelecimento publico •••
transferidos de outro estabelecimento pat ticular.

Já tratados em outro estabelecimento:
a) entradas voluntarias ............•....••..••....
b) vindos da familia ........•.•.•..•••.•...•....•
CJ transferidos de outro estabelecimento publico •.•
d) transferidos de outro estabelecimento particular.

----·--·--·---·---·--~--·--·----~--·--

Numero do pessoal

---------------------,,.-~--------------------------------h 1 m
h 1m

hlm

1• classe ......•.•...•......••••........•••.••• ,.
3• » .••••••••• '".' ............... ~. ' •••••••••••

I

h lm I h lm I h I m I h lm I h 1m

I

I Pessoal de enfermeiros:
A 't de janeiro .•••.••......••...•••.........•....
A 1 de julho •••• , •• r • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sem

ou me- alteração
Ihorados
h(m

Para a vida ordinaria:
a) independentes ......•.•..•..•..•••.•.

I_ -

h 1m

b 1 m •
Pessoal de serviço interno:
A J de janeiro .•.•••••••...•. , ••...............•.
A l de julho ............................... , ..... .

li) para o seio da família ..... , ......... .
Para outro estabelecimento:
a) publico .•••••. - .•.••.•.••••..••.·••.••
b) particular ..... ; •. ·• .• ~ ....

r o • • ' . . . . . . . . ..

hlm

b 1m

Evadidos ........•..... ·..................... -...••. - - · · - ---·Mortos:
Pessoal de escripta:
Por suicidio ...•......•.......•................•.••
A 1 de Janeiro .••••••••.....•...............•...•
Tuberculose ...................... • ................ .
A 1 de ulho ...... , ................••............

.................. ...............................
.........' .............. ' ........ ' .............. .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

··-----

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

249

ACTOS DO.PODER EXECUTIVO

DEüRETO N. 17.806 -

DE

2/t

DE MAIO DE

1927

Concede â "Lacticinios Tupy, S. A.", autorização para funccionar e l1J)1'rova os 1'CSJN?C/ivo.r;; cstallltgs

O lPre~idente da Republica dos Estado~ Unidos do Brasil,
attendendo ao quo requereu a sociedade anonyma "Lacticinios Tupy, S. A.", com S(~de IH'Sta cirladr do Hio do Janriro,
e dPvidamcnte representada, decreta:
Art.igo uni co. E' concNlida á sociedade anonyma "Lact.icinios Tupy, S. A.", autorização para fun~cionar e ficam
approvados os estatutos qnr apresentou, obrieada, porém, a
mesma sociedade a cumprir a~ formalidadrs ulfrriores rxigidas pda legisbção em vigor.
Rio de Janeiro, 24 do maio de 1'9'27, 1Oü" da Imlependencia o 39" da Republica.
\VASHINGTON

LUIS

P.

Dg SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N . 17. 807 -

DE

2í

DE MAIO DE

1927

Fixa em um anno o prazo da proroyação concedida por d~?
creto n. 17.692, de 1ll de fevereiro de 1927, ri Soricdode
Jndust1'ial Çimento Monte Líbano, lA1mitnda

O Presidente da Republicn: dos Estados Unidos do Brasil,
attenc.endo ao que requereu a Sociedade Indm:;trial Cimento
Monte Libano, Limitada, e considerando justificada a rscas~ez do prazo que lhe foi concedido em prorogação do estipulado na claueula sa do contracto celebrado a 18 de agosto de
1925, entre o Governo da União e a mesma sociecade para a
terminação das suas installações destinadas á fabricação rte
cimento com o emprego de materias primas e combustiveis
nncionaes, resolve:
Artigo unico. E' fixado em um anno o prazo da prorogação concedida por decreto n. 17. 69_2, de 14 de fevereiro cte
1927, á Sociec.ade Industrial Cimento Monte Libano, Limitada,
respeitada a disposição da clausula 13a, alinea unica, do cont.racto a que se refere o decreto citado.
Rio de Janeiro. 24 de maio de !927, 106° da Indepcndrncia e 39° da Republica.
WASHINGTON. LUIS

P.

DE SOUSA.

Geminiano L11ra Castro.
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DECHETO N. 17. 808 -

DE

24 DE MAIO DE 1927

fJonccde a La Ilispano Argentina Curtiembre 11 Cha.roleria
autur'iza~:ão par·a continuar a funccionar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Attendendo ao que requereu a sociedade anonyma La
Hispuno Argentina Curtiembre y Charoleria, autorizada a
funccionar na Hep,ublica pelo decreto n. 17.357, de 16 de junho de 1926, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma La
Hispnno Argentina Curtiembre y Charoleria autorização para
confirlllar n funecionnr na nepublica, com a alteração feita
em seus estatutos, mn virtude de resolução da assembléa geJ•al cxtraordinaria de nccionistas, realizada a 14 de setembro
de 1926 e sob as mesmas clausulas que acompanham o citado
decreto n. 17.357, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades .exigidas pela legislação em
vigor.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1927, 106° da Indcpcndencia e 3W d:1 ft('puhlica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA·

GEMINIANO LYRA CAS'rRO •

DECRETO N. 17.800 -

DE

27 DE MAIO DE 1927

Apprmm o projecto e orçamento definitivos, na importancia
de 2.625:436$, para a construcf'i1o do deposito de inflammaveis, ezploaivos e corro1ivoa do porto do Rio de Janeiro,
no. ilha do Braço Forte, na bahia de Guanabara
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nttendendo no que requereu a Companhia Brasileira de Exploração de Portos, arrendataria do cáes do Porto do Rio de
.Janeiro, na conformidade do contracto autorizado pelo decreto n. !6.034, de 9 de maio de f923, e do termo de accôrdo
de 25 de outubro de 1926, celebrado, ex-vi do disposto na clau~ula. III do mesmo oontracto; e tendo em vista as informações
da Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, na conformidade dos
documPntos que com este baixam, rnhricados pelo dirPctor gPral de Expediente da Secretaria dP. Estado dos Negocios da
Viação e Obras Publicas, o projecto e orçamento definitivos,
na importancia de 2.625: ',36~ (dous mil -:ri~cPntn~ e Yintf> e
cinco ronto~ quatrocPntn~ f" trinta P ~r>i~ mil rPi~\. nrgnniz:1r1n~
pela Inspectoria Fedf'ral de Portos. Rios P Canaes. em ~nbsti
tuição aos apresentados pela Companhia Brasileira de Exploração de Portos, para a construcção, por- esta, do deposito de
inflammavcis, explosivos e corrosivos do porto do Rio de .Ja-
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neiro, na ilha do Braço Forte, na hahia de Gunnabnrn, na
fórma do disposto nas condições 1•, 2• e 4• do termo de accôrdo de 25 de outubro de 1926.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1927, 106° da lndependencia e 39° da Republica.
WASHINGTON Lms

P.

DE SousA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17.810 -

DE

27

DE MATO DE

1927

Proro(Ja por seis rnczes o prazo ,,ara cntreaa das installaçí1cs c
obra.~ de clcctri(icação do trecho de Barra Mansa a A ugusto Pestana, na Estrada de Ferro Oeste de Minas, contractadas com a "Metropolitan- Viclrers Elcctrical Expol'f
Company, Lirnited"

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
attondcndo ao que requereu a "Metropolitan-Viokers Electrical Export Company, Limited", contractante das installações
e obras de clectrificnção do trecho de Barra Mansa a Augusto
Pnstana, na Estrada de Ferro Oeste de Minas, e tendo em
vista os motivos de força maior, allegados e comprovados, hem
como as informações rprestadas pela directoria da referi1la p:-;trada de ferro, decreta:
Artigo unico. Fica prorogado por sois (6) mezes o prazo
fixado na clausula VI do contracto de 9 de abril de 1926, autorizado pelo decreto n. 17. 235, de 3 de março do mesmo
anno, para a entrega, pela "Metropolitan-Vickers Electricn 1
Export Company, Limited", das installações e obras de eleetrificaç!io do trecho de Barra Man~a a Augusto Pestana, na l~s
frada de Ferro Oeste de Minas.
Rio de Janeiro, 27 dP maio de 1927, 106° da IndPpendrnc in o 39° da Republica.
\VASHINGTON

LUIS

P.

DE SOl.JRA.

Victor Konder.

DECR-mTO N. 17. 811 -

DE

27

DE M AJO DR

1!l27

AJJ]n•ova r, ]Jro,icclo c 01'Ça7ncnto, na. ím.portancia. total rlc
1 n :061$360, para n. cons(ruc(·t1o de um edi(icio destinado
á naencia do po!lto telearnphico no lrilometro 355,450 do
ramal federal de T1:barm. da Estrada de Fc1'ro Sorocal;wu;

O Pri:'Rirtrnfe dn Rrpublica rtoR Estnrtos Unirtos do Rrasil.
nftPndendo ao que rrqucreu a Estrada de Ferro Sorocnban1 e
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de accôrc1.o com o parecer da Inspectoría Federal das Estradas,
eonstante do offirio n. 33918, de 5 de maio do corrente anno,
dPcr·efa:
Artigo uníco. Ficam npprovndos o projecto c o resperl ivo orçamento que com este ~aixam, rubricados pelo c.1.irector geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação P Obras Publicas, na importancia total de r,tqs
HJ:OGl$360 (riez0noYe contos sessenta c um mil trcsnntos e
sessenta rl)is), P._ara a const.rurção de um edifício dPstinadn á
ai!;Pileia eo posto fclegraphico no kilometro :~5!:),1~50, do ramal
de Tihagy, da rpferida estrada.
Paragrnvhn nnicn. A respectiva despeza, a h~ o maxirr.o
daquela impol'fant•ia, deyrr:í Sf'J' lPvada {t conta de capital d'J
mesmo ramal.
Hio de .Janeiro, 27 de maio de 1fl27, 1 Oôo ela Tnf1•rprndencia (!: :1!1" da Rrpnblica.

P. DE SOUAA.
Konder.

WARHINGTON. LUIA

Victor

DECRETO N. 17.812 -

DE

27 DE MAIO DE 1027

Approva os 1Jrojcctos e orçamentos na importancia total de
36:091$656, 2Jara a construcção de ·um edifício para esptorio, tle(}Josito e officina, e de casas geminadas para o
pessoal do mesmo rdi(icio, em Avaré, no rovnal {Nlrrol de
Tiba(JJJ, nn B.c;tmda de J.i'erro Sm·ocabana.
O Presidente da Rf'publica dos Estados Unidos do Brasil,
at.tendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e
de accôrdo rom o parecer da Inspectoria Federal dag Estradas,
const.onfc do officio n. 33t.IS, de 30 dc abril do correnfp anno,
dPcrefa:
Arf.igo uni co. Ficam approvados os projecf.os e rcspnctiYOIJ üJ'çamcnfos na importancia total de 36:091$650 (trinf.1. n
seis contos e noventa e um mil seiscentos e cincoenta e seis
réis), que com est~ baixam, rubricados pelo director geral de
Expediente da Recretaria de Estado do Ministerio da Viação c
Ohras Publicas, pam a construcção de um edifício para escrípforio, deposito c officina, f\ de casas geminac•as para o pessoal do mesmo cdificio. em Avaré, no ramal federal de Tihagy, da referida estrada.
Paragrapho unir o. A despeza com a execução das citadas
ohras afl'l o maximo daquella importancia deverá ser lcvat.1·a
á ront.a de capital do mesmo ramal.
Rio cJe .Janeiro, 27 de maio de 1027, 106° da Inc,epcndencia e 30° da Rcpublica.

P. DE SoURA.
Konder.

WAAHINGTON. LUIS

Victor
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DECRETO N. 17.813 -

DE

27

DE MAIO DE

1927

.t\.pprova o projecto e o1'çamento, na importoncia total tle 1·eis
,55:775$025, }Ja1'a a constr·ucção em Lajão, no l:.ilometro
276,804 da linha de. Victo1·ia a .ltabi1·a, de uma estação de
3a classe, da Companhia Eslrada de Feno Victoria a Mintu.:.

O Presidente da Hepublica dos E'5Lados Unidos dn llra~il,
at.tendcndo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
Victoria a Minas" e de accordo com o parecer da lnspcctoria
Federal das Estradas, constante do officio n. 300!8, d0 1 í do
abril do corrente anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projcclo c o respectivo
orçamento que com este baixam rubricados pelo dircctor geral
de Expediente da Secretaria de Estaao do t\llinistcrio •la Viação
c Obras Publicas, na· importancia de 55:775$025 (cincoenla
e cinco contos setecentos c setenta c cinco mil e vinte c ciJH~o
réis), para a construcção em Lajão, no kilometro 276,801, da
linha de Victoria a Itabira, da Companhia Estrada de Ferro
Victoria a Minas, de uma estação de 3a classe, em substilui~,;ão
a que se acha em trafego, cujo edifício além de ncce:'3sitar dn
grandes reparos, não tem a capacidade precisa para o serviço
a que é destinada.
Paragrapho unico. A despcza, até o maximo daquella
import.ancia, deverá ser levada á conta de custeio, do accordo
com o disposto na clausula XLIII, do conl.racto de 19 de agoslo
de 191-6, autorizado pelo decreto n. 12.094, de 7 de junho do
mesmo anno.
Rio de Jane"iro, 27 de maio de 1927, 106" da Indcpendencia c 39° da Republica.

P. DE SouSA.
Victor J(onder.

WASHINGTON LUIS

DECnETO N. 17.814 -

DE

27

DE MAIO DE

1927

At)prova o.~ projectos e o1'çamentos, na impm·tancia de réü
259:555$325, para execução de obras completares neces-sarias á reuularidade do trafe·go da linha de Timbó a
Propriá, da rêde de viação {errea federal a1'rendarla ti
"Companhia Perrovia1'ia Este Brasil.eiro,.

O Presidente da ,J1epublica <los Estados Unidos do Brasil,
attcndcndo, em parte, ao que requereu a "Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro" c de ac~ôrdo com o parecer da Inspc-
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ctoria Federal das Estradas, constante do officio n. 206/S:

do 1 ~ de março do corrente anno, decreta:

Arl.i.go unico. Ficam approvados. os projcctos e respectivos
orçamentos, que com este baixam, rubr~cados pelo dircct~r
geral de oxped~cnte, interino, da. Secretana de Es!ado do MInisterio da V'ia1·ão c Obras Publicas, para execucao de obras
complenrentarcs" necessarias á regularidade do trafego da linha
de Timbó a Propriá, da rêde de viacão ferrea federal arrendada á "Companhia ·Ferroviaria E'ste Brasileiro".
Paragrapho unico. As de5pezas, até a importancia maxima de ~59 :555$325 (duzentos e cincoenta e nove contos quinhentos c cincocnta c cinco mil tresentos e vinte e cinco réis),
deverão correr por conta de custeio, na fórma da clausula 6a
n. III, lcttra a, do contracto de 3 de abril de 1920, autorizado pelo decreto n. H. 068, de 19 de fevereiro do mesma
anno.
Rio de J anciro, 27 de maio de 1927, 1 08• da Independencia e 3Uo da Republica.
\V ASHINOTON LUIS P. DE SOUSA.

Victm· Konder.

DECRETO N. 17.815 -

DE

30

DE MAio DE 192,...

,1 Tn·t~, ao Ministe1'io da Justiça e Negocios Interiores, os creditos rJ.'i]Jet:iaes dP 3:J :309$080 e 40:686$049, para pagamento tle vencimento• devidos a varios {unccionarios do
lkpm·lam,rmlo Nncional de Saude Publica

o l'n~sidnntc dª llcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usanc•,o da autorização contida nos artigos 1o e 2o do decreto
n. 5 .129, de 3 de janeiro de 1927, e depois de ouvido o Tribunal de Contas, no~ termos do art. 93 do Regulamento Geral
de Contabilidade Publica. resolve abrir, ao Ministcrio da Justi~a e Ncgocios Interiores, os creditos especiaes c,e trinta c
trcs contos trcscntos c nove mil e oitenta réis (33 :309$080) c
quarenta contos seiscentos e oitenta e seis mil e quarenta e
nove rMs 00 :686$049), destinando-se o primeiro ao pagamento de vencimentos devidos a funccionarios do Departamento Nacional de Saudo Publica, cujos cargos foram supprimidos, em virtude da lei de orçamento da c·espeza para
1925, alié a data em qno, por tal motivo, foram exonerados; c
c· ~cgnndo. é destinado ao pagamento de differencas, que foram verifioartas, de vencimentos integraes aos ajuc,antes mctheos, dcsrtc 1922, da Jnspectoria de Prophylaxia Marítima, a
rargo do alludido Departamento Nacional de Saude Publica,
nrs. Oscar de Lucena e Ernesto Crissiuma Paranhos, assin;,
eorno ao 3° official do mesmo c.epartamento, Dr. Antonio Carvalho Guimarãrs, que exerceram funcções interinas pelo afas-
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tamento dos funccionarios effectivos,
desempenho do mandato electivo.

em

commissão ou rlo

Rio de .Taneiro, 30 de maio de H)27, 106° da Indepondencia e 3Uo da Republica.
WASHINGTON. LUIS P. ug SOUSA.

Auousto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17.816-

DE

31

DE MAlO DE

1927

Publica a adhesão da lndian Radiotelegraph Companv á Convcnvenção Teleyraphica Internacional
O Presidente da Republica dos Estados tinidos do Brasil
faz publica a adhesão da Indian Radiotelegraph Company á Convenção TelegrUJphica Internacional, assignado em São Petersburgo a 10/22 de julho de 1875 e aos seus respectivos regulamentos, conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores a embaixada franceza nesta Capital, por nota de 3 do
corrente, cuja traducção official acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 3·1 de maio de 1.927, 105° da Independencia
e 39° da Republica.
P. DE SOUSA.
Octavio Mangabeira.

W A8HINGTON LUIS

'l'raducção official:
Embaixada da Republica Franceza no Brasil Rio de Janeiro, 3 de maio de 1.927.
Senhor Ministro,

N. 3-i -

Communica-me o meu Governo que, por nota datada de 20
de dezembro de 1.926, o embaixador da Inglaterra em J>aris lhe
participou a adhesão da Indian Radiotelephaph Company, 34,
36, 38 Apollo Bunder Road, em Bombaim, á Convenção Teleghaphica de- São-Petersburgo e aos regulamentos annexos.
Tenho a honra de transmittir essa communicação ao Governo Federal.
Queira aooeitar, Senhor Ministro, os protestos da minha alta
consideração. - A. R. Conty.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Octavio Mangabeira, Ministro das Relações Exteriores, Palacio Itamaraty- Rio de Janeiro.
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DE~H.RTO

N. 17.817-

DE

2 DE JUNHo 1m H)27

AP1H'uva o 1'C(Jttfmncnlo da Escola de Aviação Militar

:0 Presidente da Hcpublica dos Esf aclos Unidos do Brasil,
usando da autol'ização contida no art. 15 da lei n. 5.168, de 13
de janeiro de 1927, resolve approvar o regulamento da Escola de Aviação Militar, que com este baixa, assignado velo
general de divisão Nestor Sezefredo dos Passos, ministro de
Estado da Guerra.
Hio de Janeiro, 2 de junho de 1927, 106° da Inclependencia c 3•!J da Ilcpublica.
0

W ASHlNGTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Nesto1· Seze[1·edo dos Passos.

Regulmnento da Escola de Aviação Militar
PRIMEIRA PARTE

Do ensino na escola
CAPITULO I
DOS FINS DA ESCOLA E DA SUA ORGANIZAÇÃO GERAL

1. A Escola de A viação Militar é um instituto militar de
ensino que tem por fim:
a) formar os officiacs c praças do pessoal diplomado da
aviação;
b) aperfeiçoai-os;
c) preparar e seleccionar os officiaes instructores e sargentos monitores, afim de estabelecer na arma a indispensavel unidade de instrucção;
d) cooperar para a formação e aperfeiçoamento dos offieiacs das outras armas e d.e estado-maior, ass-im como para
a do pessoal especialista da aviação (não diplomado) e a dos
offieiacs e sargentos da arma de artilharia especializadob· no
emrlrcgo do material de defesa aerca (canhões e projectores).
2. Para a consecução desse ob.iectivo, a Escola terá diversos enrsos, quo pcrmittirão a officiacs c praças obterem os dtplomas seg·u in tcs:

O{{iciaes:
l'

a) diploma de nn.vPga1~ão acrea (diploma de categoria A
diploma do categoria nf;
b) diploma de tcchnica de aviação;
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diploma superior de navegação aerea;
diploma supeior de technica de aviação.
Os officiaes possuidores do primeiro diploma ~ do terceiro
serão denominados officiaes navegantes e o~ possmdores do segundo c do quarto officiaes teehnicos.
c)·
d)

Praças:

diploma de piloto-aviador;
diploma de photographo-aviador;
diploma de metralhador-aviador;
diploma de mecanico de aviação;
diploma de mecanico de armamento de aviação;
diploma de electricista de aviação.
As praças possuidoras dos tres prime!ros diplomas ser~o
denominadas praças navegantes e as possmdoras dos tres ultimos praças technicas.
Os officiaes e praças assim habilitados constituem o pessoal diplomado da aviação.
3. A obtenção desses diplomas exige a approvacão nos cursos que se especificam no capitulo li.
4. Relativamente ao pessoal discente, os cursos da Escola são grupados desta fórma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

!-

Sargentos

a) Cu1·so de sm·gento-aviador (para as praças de aviacãP.
e das outras armas e civis alistados voluntariamente, desde qu&
satisfaçam ás provas de um duplo exarne (selecção e admissão).,

/1 -

Officiaes

A) Curso de applicação:

b) Curso de aspirante-aviador (para o::; alumnos da Es ..
cola Militar approvados no 2° anno do curso fundamental dessa
Escola e que, desejando pertencer á arma de aviação, fizerem
declaração escripta neste sentido antes de iniciarem o 3° anno);
c) Curso de o{ficial-aviador (destinado: 1°, aos aspirantes
e segundos tenentes-aviadores, procedentes do curso anterior,
e 2", aos aspirantes ex-sargentos diplomados, procedentPs directamente da Escola Militar, ,com approvacão no ~o anno do
curso fundamental da. mesma Escola);
d)' Curso provisorio de aviação (destinado a officiaes das
outras armas candidatos á transferencia para a arma 'de aviação, nos termos da lei n. 5.1-68, de 13 de janeiro de 1927).
~) Curso de aperfeicoamento:
. c) Curso de sm·gentos (ppra sargentos navegantcs c techmcos);
f) Curso de primeiros tenentes c capitães (obrigatorio para
os officiaes diplomados de aviação; para estagio de officiacd
com o curso de estado-maior e de officiaes pertencentes a
outras armas ou a.o serviço geographico _dq Exercito) ;
Leis de 1927- Vo!. II

'

U

AC'l'OS llO POOÊR

ÊXgctJrtVÓ

o) Cw·so de o(/'iciaes supe1io'res (para officiaes super} o ...
rns da avincão que satisfaçam a certas condições que serão
fixadas ulteriormente).
C) Curso suJw·rirJr de aviação (comprehende navegação
aerca e technica c é r~ervado aos officiaes diplomados que
satisfaçam a determinadas eondições) .

Jll -

Of{iciw:s e sw·yentos de al'tilharia ltnti-aereà

h) (Curso de artilharia anti-aerea (destinado aos rJfficiaes c sa1·gon tns da at·ma dn UJ'tilhal'ia designados para as
formações de artilharia anti-acrea) .
5. O ensino ministrado na Escola abrange:

A)

Instrucção milita1·:

1 - Instrucção militar (sargentos) .
li Conhecimentos militares tactica geral e historia
militar.
B) Inst1·ncção militar especial:

III - Tactica de aviação c tactica aerea.
IV - Navegação e pilotagem aereas.
V - Inf.ormação aerea.
VI - Tiro e bombardeio aereos.
VII - Defesa aerca.
VIII - Navegação aerea superior.
C) Jnstrucção iechnica:

IX -

Technil'a de aviação.
Tnehnica superior de aviação.
G. A Escola dn Aviação l\filitar depende, no pont0 de vista
mililaJ', do diJ·('dot· dn avia<,:.ão, c, no da instruc<;·ão, desse
mmmw diJ'I~elot· ,. do eltl'l'o do E....,Latlo-Maiur do Exercilo, uas
eomli1,~õe,s prrYü;t as nos regulamentos.
7. A Escola terá um rlireetor technico, que será um offieial-avintlot· da Missão Mililar Franccza, em quanto f,'"• i;;;so
JH"evisto no J'n!'lpect.ivn contracto. Ao direclor tcehnü~c. :·ahnrá
a direcção do ensino da Escola conforme se prescrpvv nr~.:;te
regulamento.
X -

8. A organização geral da Escola é a seguinte:
Um
Um
Um
lJm

T;m

estado-maior;
quadro do ensino;
corpo de alumnos;
grupo rle aviação;
P8ff]U~.

~~. O quadr·• rio "'n-"inn ·~·1mpt·PlJf>ncJ•~rá

i!1~h·ur·'0r•·"

•h

r;!~~~·~ i~~~~~~:~.~n~~~J!·~~ . ~'~1..! ~~~:~~.~-~:' '..~:·, .:;::~:~~~!~~:. ;· ·~~
r..~erc~to brasilf>iio

;;;{11· ·a ·;i!r:~c~ão r~·:,- .. ::·.:.
que ;-;1_. referir á in~truc<:ãn.
tO. O r·orpo de alumnos será con:-;lilHido p~la ri'nniii d11~
officiaes c praÇ~as m&triculados nos cursos da Escola.

tcchmco rla

f\

E~co1a. 1111

ei·.-i~. l··h~
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Será repartido em cinco categorias:
a) pr·aças candidatas aos diplomas pra~s
candidatas, quer ao diploma. de navegante, quer ao diploma rle te~
chnico de aviação;
ú) pr:.v;:1s alu!tinos do curso de artilharia anti-aerea;
c) alumnos candidatos a aspirantes, aspirantes e segundos
tenentes vindos da Escola Milif.ar, depois de haverem feito o
~" anuo desta E~cola e sido inalnidos no curso do applicação;
d) JH'OYisoriament(', officiacs e aspirantes das differen ...
tes armas e que desejem hai)i litar-se para a inclusão no quadro da arnta de avia~ão;
e) officiacs dos differenles postos, que fazem o curso
dt~ apPrfoit;oamenlo da E~eola dn Aviat;ão, o curso superior.
e o de al'tilharia anti-aerf\a.
Os ahunnos das cinco calngorias seguirão os diversos
cursos professados na Escola nas condições indicadas neste
regulamento.
11. O grupo de aviação ficará á disposição da EscJla,
afim de lhe assegurar o funccionamcnto. Comprehenderá todo
o pessoal (diplomado e não diplomado) e o material neces-.
sarios para isso, a saber :

-um estado-maior;
- uma esquadrilha rnixta;
- rllma esquadrilha de treinamento;
-urna companhia extranumeraria;
-urna companhia de operarias;
-uma secção photo-aerea;
-uma .secção ral:1io-telegraphica;
-uma. secção de illuminação;
-uma secção dn meteorologia;
-um posto contra inccndio.
12. O parque reaproYisionará a Escola e o grupo de aviação e reparará o material destas duas unidades (aviões, material rolante, pholographico, rndio-telegraphico, etc.). Para
desobrigar-se dessa::; iJWtltldH•Jteias. dü;porá da companhia de
opcrario.s. Assegurará lamhem a formação das praças candi ..
datas aos cargos de especialistas de rwiação.
CAPITULO li
DO PLANO DO

ENSINO

A) Cur.w de saryento-'lviador

13. O curso de sargento-aviador pre;para as praças parà
qualquer dos diplomas do pessoal navegante ou technico.
Comprehende :
a) Cursos communs:
- Instrucção oera.l (portuguez, arithmetica, algebra, geo ...
nu~tria, mecanica, physica, clcctricidade e desenho);
Jnstrucção 'militar. A de sargento da arma de enge•
nharia (R. I. Q. T. e Regulamento para os exercícios e ô.
combate da aviação - t• parte);

Atros no

2ô()

Pon~~ E~~cur1vo

lJ) Cw·sos CSJJeciaes:

- lnstruct;iio rnilitaJ' especial e instrucção technica (variavel com o diploma que pretende o candidato) .
t4. .4. instrttcção militar. e~pecial e instrucção technica
~cima referida é a seguinte:
a) Piloto:

Theoria e pratica:
..:-

'factica de aviação;
Navegação c pilotagem;
'l'iro e bombardeio;
Tcchnica.

u) Photographo:
Theoria c pratica:

-

'l'actica de aviação;
NavPgacão;
Informação (photographia);
Tiro c bomlmrdcio;
Te c hnica.

c)

Mctrolhatlor:

Theuria e pratica:

--"-- Tadiea de aYiarão c taclica d~ artilharia;

-- Navegação;
- Informação (T. S. F.);
- Tiro e bombarc,cio;
-

Tcchnicu.

d) Mecanico:

Thcoria c pratica:
-

Technica.

e) Mccanieo de annamento:

Thcoria c pratica:
-

Tiro c bombardeio.
Tcclmica.
f) ElcclJ'icisla:
Thcot·ia o pratica:
-

lnfot•JJHH;ão (Hadiutclcgraphia -

-

TPelmica.

Elcclricidade);

1ri. O t'.\ll't·m com)Jõn-st~ de dou:; JWI'iodo!;, o primeiro do
cinco llH'7.f'S (' O ~ngundo dn llOVf': aqucllt~ SPrá principalmente
~ommgrallo nos elll ~~os eomnmns c cslc aos especializados.
Nenhum alumno pol'•crá passar df' um periodo ao outro se

não obtiver, no primeiro, nota média· igual ou superior a 3.
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B) Curso de applicação

a) Curso lle :u;pirante-aviador
16. O curso de aspirante-aviador tem a duracão de 10
mezBs incluídos os exames. Proporcionará o diploma de navegação aerea de categoria A (piloto e mctralhador) . Co.rr.prehende:
-

Insh•ucr;ão militar:

Parte theorica :
-- Conhecimentos militares, tacfica geral e historia miJilar.
Parte pratica :
- Participação t.echnica nos exerCICJOS ta c f iros (1:P- infantaria, crrvallaria, artilharia e engenharia da F~cola Militai', da
de Aperfeiçoamento e da de Cavallaria;
- Exercicios tnpographicoR;
- Equitação;
Esgrima.
-

/nstrucção

mili~ar

espel}ial

f>:

instrucr:ão technica:

Pari e theorica e parte pratica:
-

Tactica de aviação e tactica aerea;
Navegação e pilotagem aerras;
Tiro e bombardeio aereos:
T<'chnira re aviação.
h) Curso de official-avindor

17. O curso destina-se:
a) A asjJÜ•antes e 2°·' tenentes approvados no curso de
Tem a d11ração ele sf'is mezes (inclnido~
o diploma dr nav<'gnção n<>ren. de rat('gori,a R. Comprehende:
m~pirante-nviado1• o~ exame~); confere

- Tactica de aviação c taclica aerea (rPvisãn da parte
theoricn);
- Informação aerea (parte theorica e parte PI'af.icn) ;
- Defesa aerea (parte theorica e parte pratica);
- Aperfeiçoamento pratico da inst.rucção militar especial do curso de aspirante-aviador (exclnido, a~sim, o curso
lcclmico).
b) A aspi1·antes vindos tlirecfarnente da Et1cola Militar
aviadores approvados no 2° anno do curso funda-

(snrgenlo~

mental) exame~);

O curso tem a duração de 10 mezeg (incluidoR og
comprehende, conforme o diplomn do alumno:

t,o Para naveuantes-aviadores:

Parte theorica e parte pratica:
~onhf'eimPnfo~ mililarf'~, fnclica geral c
lilnr;

hisfm·i:-~

mi-
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- Tactica de aviacão e tactica aerea;
- Navogacão c pilotagem;
- Informação aerea;
- 1.'iro e bombardeio;
- Defesa aerea;
- Tecbnicn.
Os programmas são os mesmos do curso de aspirante. aviador e do curso do que tratn o nrt. 17. alínea a, excluida,
porém, a pratica correspondente ú especialidade do diploma
de sargAnto-[lviador, já oht.ido;
2. Para technicos:
0

Parte fheorica o pnrte prntica:
- Conlteeinwnfos mililnrcs, facfien geral e historia militar;
- Tactica de aviação e tactica aerea;
-- Informação aerea (radio-tolegraphia o electricidade) ·
- Tiro e bombardeio;
-- Technica do aviação.
Os programmas srrão os mesmos do curso do aspirante.
àviador P do cnrso do qnc trata o art. 17, alínea a. Os dr
technica do aviação e do rarlio-te!Pgraphia e electricidadf'
serão os nwsmos rlo curso de snrgento-avindoJ' (mecanieo r
elcclriristn', por~m mais desenvolvidos.
c) f:nrso provisorio de avi:u;ão
f8. Oestina-sR a offici:-ws dns or11!ras armns (Lei n. 5 .16R
de 13 de .ianriro dP 1927 J ; tPr:l n dnrntão dP 12 mf'ZPS (comprehcndirlos os exnmPs).
Os progrnmmns (fhPOI'ÍCO c pratico) sPrfio oR mrsmos rir.
curso rlc nsnirnntr-nvinrlor <' rlo curso de official aviador
(art. 17. nlinea a). cxePpto "f:onhPcimPntos militares, tactica
geral f' historia milifnr".

C) Curso de a1wr{eiçoarnento
19. f:onst.Hnirá ohjreto de r('gulamentnção

po~terior.

D) Curso superior de aviação
20.

Con~titnirá

obj cc.to de rrgnlamentnçfio post.rrior.

E) Curso dP artilharia anti-aerea
:21. Con~titnirá ohjPcto dr l~rgulamPnfn<:l'lo póstPrior.

CAPITULO IH

22. As dirN'tivns para n instrurçno Pm ~ZPT'al nn ·arma
-de aYia~fifl fi~urnm nn rrgulnnH'nfo para n;;: P~PTTirin~ e n
t'J!"'"l:->'1'·.., ·~1 ..,\.;~,,1,.., 1 P· fl~d~~.
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23. d ensino. dado nos officiaes abrange o conjunto
geral dos conhecimentos de aviação.
E' neccssario, com
cffeito, que ó offiéiàl de aviação seja competente nos asstnilptos em QtJe são versados os diversos especialistas collocados sob suas ordens (pilotos, observadores. rarliotelegraphistns, photographos, metralhadorPs, mecanicos, de.).
~otn ~sse intuito ~er-lhe-ha ministrada uma inst1'ttcção thco1'ica e uma instrucçdo pratica.
24. A instrucção dos officiaes será o complemento natural da in~trucção geral e da inst1'u.cçõn militm· t•ecchidas
nos dous primeiros ahnos do curso fundamental da Escola
l\Jilitat•. Serão utilizados directamente o.s conhecimentos
profPssados nessa escola e, particularmr.ntc. os que se refPrPm á mathematica, physiea, chimira. !opographin r tar I ica de infantaria.
Essn instt·uccão sPt'á minhdratla nos dirfi'L'PniPs r.ursos
da Pscola: terá a sua eXlpressão ma i c;; alt..a no euri'o dP t.actira de aviacão e tactica aerea onde se Pslmlarão o matrrial
de combate aerco, o emprego da aviação mn ligação com as
ontrns armas, nas div~rsas cit·cuntstancias de combate, assim
como o emprego combinado das unidadPs de aviação e de
al'filharia especinlizndns no PmprPgn df' JWircehos rle comhn I e ncr·co.
25. O estudo da tactica geral tem por objecl o os principios que regem as marchas, o estaeionamento e o combate
das armas terrestres combinadas; será feito principalmente
sob n fórma de caso concreto, com applieação pratica em
f'XPreicios f.actieos na carta e no trrreno.
26. O curso de conhecúnentos 1nilitares e de tactica
(IP1'fll e o de tactica tle aviaçâo e de tactica ae1·ea teem por
nh,jpc! o cmnplel ar os csf udos realizados nos dous nnnos do
curso fundamenf ai da Escola Militar. O official deverá adquirir· ns conhecimentos nccessarios para ser um instruclor milifnt· l'PalJlll'llfe COI11petenfc. 0 ensino destina-Se a'inda a mini~frnr-lhe o prcpat·o fundamental até o posto, pelo menos,
dP capitão.
No estudo da balística imterna e externa aprenderá as
soht~·õPs gc•t'al's do prohlcmn, consagra'das pela expcrirnria
(I «'IH lo prinri nnlmcnf P por hasc os rlarlos fnl'nncidos pela rncrnnira. rwln physiea r pP!a cllimica), as explicações theoricas n pJ•nficas relatiYas ao PsfnhPlflrimento c PlllprPgo das
lahr>Ilas cfp !ii'O. nssbn ,·orno a,..; r,~fl't'PllfPs á:o~ lr>is ria disywr-são.
O cnsinn 1·clofivo âs applicaçõcs da physico. da chimica
e da meco11icn á technira milita~· ministrará no alumno os
ronllecimenlos eSS('llciaPs :".ohrc o conjunlu do material que
elln pnderü ter de ul ilizar praticamente, e cuja t.hcoria compiPI a (por isso que Pxign um tempo consideravel) não poderia· ser dada sinüo em e urso::; rsprciaes. Comprehr•ndn: as
polvoras e explosivos, os p1·odu.ctos to.r'icos, as transmissões
opticas, os telemetros, os aernstatos. Completa os conhccinwntns technicos que figuram no programma dos cursos ela
nnYPgac;:ão r pilolagrm arrPas, dP informação aerea, de tir·o e
dP hnmhardl'io nen'os e dP I Pchnica de avia~,;ão. O ensino tem
apenas por ohjpcfo tH•rmilfir aos alurnnos qne estudarem as
Rr. irncias fundamrnt n<'s comprehcndt'r a origem c a nt ilirlaflP do~ numr>t·osos prtrrchos ut izado:; na guerra moderna.
Os conlwcimenlos J'Piati\·os ao material de m·tillwria e
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suas propriedades são particularmente importantes para os
officiaes de aviação.
27. O estudo da historia militar abrangerá dua~ ou tres
guerra·s modernas, e terá por objecto mostrar aos alumnos
quanto o futuro dos povos depende da sua organização militar do tempo de paz. Comprehenderá tambem o estudo de
duas ou tres campanhas napoleonicas, com o fim de fazer
resaltar os .princípios geraes em que repousa a: tactica e a est rategia. Versará particularmente:
1e, sobre as operações terrestres e aereas da grande guerra
1(1914-1918), com as explicações (mediante exemplos) da
doutrina e das prescripções dos diversos regulamentos;
2°, sobre uma das campanhas do Exercito Brasileiro, e
as operações aereas de Marrocos em 1925, com o fim de assignala'r a necessidade de se contar na pratica com a influencia
decisiva do terreno, das vias de communicações e dos meios
rnateriaes disponíveis.
28. O papel da technica na aviação é particularmente
importante.
Com effeito, o material de avia'ção é fragil, delicado e
caro: destinado a evolucionar nos ares, não deve apresentai'
pefeitos, si quer ligeiros, sob pena de accidentes graves.
A technica da aviação tem por isso importancia muito
grande para os officia·es aviadores, e deve ser estudada por
todos.
29. O desenvolvimento da tactica aerea e a rapidez de
evolução do material da aviação impõem um complemento
de instrucção de que se cogita neste regulamento.
Com esse mesmo intuito os üfficia'Cs da aviação poderão
srr designados para o curso de Estado-Maior nas mesmas
condições que üs das outras armas.
30. O ensino da Escola de Aviação é completado pelo
ensino superior de navegação a·erea e de technica de aviação. As condições de organização destes dous ensinos farão
objecto de regulamentação posterior .
.31. O ensino de equitação será ministrado durante o
curso de aspirante-aviador e de üfficial-aviador.
32. As praças candidatas a diploma· receberão instrucção mais especializada oue a· dos officiaes~ a saber:
a) piloto;
b) metralhador;
c) photographo;
d) mecanico;
e) electricista;
f) mecanico de armamento.
33. Dado o preço elevado da hora de vôo, devem os
a·lnmnos começar o treinamento aereo depois de terem recebido, em terra, solida instrucção theorica e se haverem familiarizado com o manejo de todos os instrumentos em um
dispositivo analogo ao que clles teem realmente no avião.
Dadas as consequcnciaR gera·lmente funestas das faltas
commcttidas em vôo, é indispensavel que exista rigoroRa disc-iplina entre os alumnos.
34. As condições em que serão formados os pilotos civis,
o pessoal de serviço meteorologico e os officiaes e sargentos
da artilharia! anti-aerea farão objecto de rcgulament:lção
po=-tcrior.
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CAPITULO IV
DAS MATRICULAS

35. O Ministro da Guerra fixará. annualmente, de accôrdo com as necessidades do Exercito, o numero de alumno'l
de cada categoria que poderão matricular-se na Escola de
Aviação.

A) Matricula no cw·sn de saraento-áviador
36. A escolha das praç.as para matricula na Escola do
aviação Militar faz-se mediante concurso (de selecção c do
admissão) . Os programmas das provas desses concursos são
organizados pela Directoria de Aviação, de accôrdo com o
director technico, e, depois de approvados pelo !Ministro d~l
Guerra, publicados no Boletim do Exercito, antes de 1 de
maio do anno que precede ao lectivo.
37. As praças não diplomndas da aviação e das outra3
armas e os civis poderão matricular-se na Escola para obter
íl diploma de sargento navegante
ou technico de aviação
Os civis terão a faculdade de só se alistarem para realizar a
matricula depois que houverem sido declarados habilitado.;
para isso no exame de admissão.
38. Os voluntarios candidatos ao diploma de navega~ão aerca deverão satisfazer 6~ seguintes condições:
a) serem. julgados aptos na inspecção de saude para a
pessoal navegante;
b) serem approvados no exame de admissão para a matricula no curso de sargento-aviador;
c) cbrigarem-se a servir na arma de aviação por cinco
annos se obtiverem diploma, e por dous, se não forem diplomados, tudo a contar da data do desligamento do curso
respectivo.
39. As praças da aviação c das outras armas candidata~
ao diploma de navegação aPre1, deverão ter menos de vint~
c cinco· nnnos de idade, a 1 de março do anno em que pretenderem matricular-se, e satisfazer ás condições definidas
no art. 38.
40. O candidato civil deverá provar com documPntos

que:

a) fS brasileiro e tem mais de 17 annos e menos de :?5
(Nn 1 de março do anno da admissão);
b) é solteiro ou viuvo sem filhos;
c) tem bom procedimento (attestado de um official que
o co~heça on da autoridade policial de sua. rcsidencia, com
a. declara~fio do tempo de residencia, e da profissão ou occupnção);
dl trm autorização dos pacs 011 tutores (quando menores
df' !?l annos)
·
Os candidatos poderão apresenlar os diplomas univcrsitarios ou tec'hnicos que possuam.
41. Os especialistas, as nutras praças não diplomadas da
aviação e das outras armas, e os civis alistados voluntaria··
mP.nte poderão matricular-se para obtPe o diploma de •Q
c'h n i cn ci f' a v i ação ~
·
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. t2. As pracas ~e aviação e das outras armas, candidatas
a. c~ pluma de tcehnwo de avia~.ão, dever,ão satisfazer ás condiçoes de que t_ratam os arts. 38 e 39, substituída todavia
pela normal a mspeccão de saude da alinea a.
. 43. Os candidatos a diploma de tecihnico de aviacão,
ali~.ta~os como voluntarios, devei 1ão satisfazer ás condições
dehmdas nos arts. 38 c 1.0, com excepção da r.Jinea a do ar.:..
tigo 38, preferindo-se os que possuirem conh€cimentos de
uma profissão elementar: mecanico, operario de madeira ou
ferro, conductot· (chauffeur), electricista, armeiro, etc.
1
14. Em igualdade de condições os candidatos militares
terão preferencia sollre os civis; dentre estes tCI\ão preferencia os que já forem reservistas de 1• categoria ou 2•.
45. Os requerimentos de matricula são dirigidos, por Yia
hierarchica, ao director da Aviação antes de 31 de agosto do
anno que precede ao lectivo .Deve1\ão ser acompanhados da
acta da inspecç.ão do requerente e, pelo menos, do juizo justificado do commandante do corpo ou chefe do serviço a que
elle pertence sobre a sua capacidade physica, moral e intellectual.
Nenhum candidato poderá aspirar á matricula em mais
de uma especialidade.
46. A Directoria da Aviação estuda todos esses requerimentos e os encaminha ao ministro, devidamente informados.
Só poderão apresentar-~e ao exame de selecç,ão os que obtiverem deferimento.
47. Os exames de seleeç.ão serão regionaes e effectuarse-hão na primeira quinzena ele novembro, salvo os ctue tiverem de ser prestados na Escola de Aviação Militar. que se
rralizar~o na primrira quinzena rle dezembro.

48. Os exames de selecção ser·flo effectnarlos:
1o, na Escola de Aviação Militar (para os eandirlatos da
Capital Fedr-ral e do Estado do Rio de Janeiro);
zo. nas Rédes rlos commanrlos rle n~giiio P rlr Cirenmscrip~fio (excepto a t• Região) :
3°, nas propriás unidades do candidato. rtuanrlo rstas estacionem em pontos afastados das srdes das Regiões. a eriterio dos commandantes destas.
49. O rxame de selecção consta de uma prova escripta.
As questões são formnladns pela Dtrectoria rlr Aviação, de
accõrdo com o directm· trchnieo, tomanno-sr por base o programma de que trata o art. 36. As ditas rtnestõcs são enviadas, em sobrecartas feohadas. aos commandantes de Rdgi·ão e
Circumscripção. e só porlerão ser abertas no momento da realizacão da prova.
50. Para a execuç,ão desta. os cnnrlidatos serão reunidos
em uma mesma sala. de modo qnr se não pos~mm auxiliar
reciprocamente. Não sr prrmittirá a ('nt.rnrla Uf'SSP rrrint.o a
nenhuma pessoa estranha ao trabalho.
:)!1. As commissões do examr rlP selPcçiln cnmpôr-se-hão
de trrR officiar~. Nns s~rlf>s dos commanrlns rlr Rrgifio. o seu
presirlente será o c'hpfe do Pstaflo-maior rln RP~!iãn. O commandante rlesta nomPará os outros m('mbros. Na Esf'oln rle
Aviaoão. o prPsirlPntr srrá o ehefP rlo estnrlo-mnior rl:1 t• Rellião e ô'l membros. rlons officiaes notnrnrlos nPlo rommanr1fl.nt~ r.'lfl rnf''lmn RPgião.
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52. No dia e local marcados, a commissão procederá á
abertura das sohrecnrtas e á leitura das questões. O papel
para as provas será rubricarto po~' todos os membros.
·53. Terminado o prazo de tempo marcado para a soluç:\o
das questões propostas, todas as provas serão recolhidas r
fechadas em sobrecartas, juntamente com um relalorio synthetico da commissão, e depois enviadas no director da Aviação
5'1. O julgamento das provas será feito pela directnria de
Aviação, e expresso em notas de O a 10. O candidato Ql!O obtiver nota inferior a 3 será inhabilitado.
55. Os candidatos serão relacionados, em cada categoria,
por ordem de merecimento decrescente, isto é, de accôl'do com
o grau qne aleançarem na prova escripta, partindo do mai~
eleva lo. Dessa relação serão retirados na mesma ordem o;
nomes daqnellcs cuja- presença deva ser solicitada pelo dirt:>ctor da Aviação ao ministro da Guerra para o exame d 1
admissão na Escola. Tomar-se-hão todos as medidas ncce~s'l
rias, afim de que os referidos candidatos se apresentem nn
Escola o mais tardar até o dia 20 de janeiro.
56. O exame de admissão será prestado na E:::cola de
Aviação, na primeira quinzena de fevereiro. perant~ uma
commissão composta do director technico (presidente), dt1
dous officiaes instrúctores da Escola (designados pelo commandante por proposta desse direr.tor). de um official da directoría da Aviação e de outro do .E.."tado-Maior do Exercito
escolhidos respect.ivarnentr pelos chefes elcstns dua-. rrpartições.
57. O exame de admissão constará ele provas eSCl'iota.;,
conforme. o prngramma definido no art. 36. Os 'l~mdirlat n-,
a um diploma de pessoal navrgante ~mbmctter-se-hão mais a
uma inspecção de saude especial. feita na Capital Fer!eral de
conformidade com o regnlarnRnto respectivo. De mn!liJ ger?.l.
o exume de admissão cffectuar-~r-ha nas mmnnas condiç·Õf'S
qnc o ctc seleccão. 58. A commissão de exame julga as provas e r~incionn
os candidatos. em cada categoria. por ordem de mcdto de ...
crescente, conforme os graus. A lista assim obtida é enviatl3
ao commandante da Escola, que a encaminha ao director d;l
:Aviação antes ele 10 de fevereiro. Estr a submett.erá ao mi-·
nistro, a quem compete autorizar a matricula. O Di'1·rio Of
filcial e o Boletim do E:rercito deverão publicai-a nnte:; de 2f'
de fevereiro. Nessa lista declara-se afinal qnaes os candidatos
que frequentarão nesse anno o curso de sargento-aviador.
As diarias a que tiverem direitn srrãn contada~ rie~t:le o
dia dessa publicação.
59. Os candidatos que depois no exame rle admissfio, e eJTI
consequencia delle. não houverem sido mat.riculadn~ na Esoola, regressarão ás unidades donde vim·em.
'
60. Os commandantes de região P circumscripção ch'verão fazer toda a propaganda possivrl. inclusive mediante a
imprensa e cartazes affixados em lognros publicas. notariamente nos mezes rle setembro c nlltubro. para onc haja n
maior concurrencia ao exame dP ~rlecção. Será para issr
de grande proveito a divulgação das vantagens que !l lei of.
ferece aos candidatos.

B) Mnf1·icu.la no cm·so ele n.p)Jlicnrão
a) Mat1•icula

no curso de a.llp1.1·ante-aviador

61. Os alumnos da Escola Militar que houverem term!•
nado o 2° nnno do Curso Fundamental e desejarem servir na
arma fie aviação deverão preencher as condições m3rcad3S
no § 1" do art. 5" da lei n. 5.168, de 13 de janeiro de 1927.
62. Os que forem julgados aptos, dentro do numero fi~
xado pelo ministro da Guerra, serão mandados apre:H~ntar á
Escola de Aviação Militar, afim de se matricularem no curso.
dP nppliem;ão dPsta Escola (curso de a:.:;pirante-aviador) .
b) Malt·icula no curso de official-aviador

63. Os aspirantes c segundos tenentes promovido~ para a
arma de aviação matricular-se-hão immediatamente no cur~~
de official-aviador para a obtenção do diploma de categoria B;
os que não forem approvados nos exames para a GlJtcn~.:ã~
desse diploma consí'rvarão o de categoria A.
64. Os sargentos possuidores do diploma de aviação (na ..
vegante ou technico) que houverem cursado a Escola Militar
le accôrdo com os arts. 18 e 19 do Estatuto do pessoal da aviação serão matriculacTos na Escola de Aviação, para a outenção
dos diplomas de navegação aerea (categoria A ou B) ou de
technira de aviação, conforme a respectiva procedencia.
c) CIJiatricul!t no curso provisorio de aviação

65. Os officiaes superiores, capitães e officiaes subalter·
nos candidatos á transferencia _para a arma de aviação, nas
condições fixadas pelo § .2° (alíneas a c b) e § 3° do art. 4•
da lei n. 5.168, de 13 de janeiro de 19.27, serão matriculados
no curso de applicação da Escola de Aviação 1\lilitar (cur~~
provisorio rle aviação), pnra a obtenr.ão do diploma df' n:l.vcg·ação. acre a (categoria A on B) .
C) Matricula

n() cu1'so de aperfeilt;oamento

86. A matricnla nf'ste rnrRo ser:í regulamentada Jpporllmanwnte.
D) lllaf1·icttln. no rw·.q~ su.prrim· rle aviação

67. Os officiaes naveganf.eg que possuírem o diploma dB
navegação am·ea (categoria ll) e tiverem pelo menos dou~
annos de sct•vic:o aerf'o poderão matricular-se no curso superior para a obtenção do diploma supPrior de nàvegação aerea.,
. 68. Os officiaes qm• possuírem o diploma de na,·egaçã •
af'rea (categoria B). ou o diploma superior de na-ve~ação, e
que tiverem P<'lo QH~nog tre~ annos de serviço aereo, poderão
matrirull!_r-~e nn cur;:o ~upPrior para a obtenção do dipiom:t
;;;:pp('l'\tW •.i1> t~>,,.Jp1i1':\ "·' 1\'Í31,':\P 1f'T)!!i'!1h>'l!'(l'l •
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E) Jlat1·icula no curso de m•tilhm·ia anti-am·ca

A matricula neste curso sct·ú regulada opporLunamento.

CAPITULO V
DOS PROGRAMMAS DE ENSINO E DA MARCHA DOS THADAIJHOS
ESCOLARES

ô9. Os trabalhos da escola serão definidos e coordenados
por um program'ma ammal de ensino, estabelecido pelo dil'ector-technico c sltbmettido á approvação do chefe do
Estado-Maior do Exercito por interrredio da Directoria da
Aviacão. Esse programma será organizado de maneira clara e
minucisoa e indicará com precisão o funccionamento dos diversos cursos da escola, assignalando as parteS' que convem
sejam executadas com a cooperação da Escola Militar, da de
Aperfeicoamento, do Centro de Transmissões, da Escola de
Cavallaria, da de Estado-Maior c, eventualmente, do Servico
Oeographico do Exercito.
·
'Será igualm,ente organizado, com a conveniente antecipação, o guia para os exames, em que se definirão, com precisão, as provas de admissão e as provas finam; correspondentes aos diffcrentes cursos constantes do programma anJlUal do ensino.
O programma c o guia acima referidos poderão ser eonscrvados integralmente sempre que não for julgado util modificai-os. Ambos estes documentos deverão ser fixados com
a devida antcccdencia, de modo que sejam restituídos antes
.,te 1 de fevereiro ao dircctor lcclmico encarregado de os pôr
~n~ pratica.
70. O anuo escolar comrçarã no primeiro dia ul il de
março e terminará no ultimo uia util de dezembro.
Os outros mezes serão consag·rauos aos trabalhos rela,~h·os á admissão dos candidatos e ás ferias.
71. O director tecbnico da instrucção fixará o emprego
de cada semana no quadro do programma geral dos trabalho~.
levando em conta as propostas feitas a este respeito pelos instructores dos cursos.
O programma será entregue ao coll!mandanle da escola c
publicado no Boletim,.
Em principio, os cursos Uworicos serão realizado:; pela
manhã e não durarão mais de uma hora e ,trinta minutos. Os
exercicios aereos serão pral icados pela manhã e á tarue, nas
·horas mais favornveis ao Yôo.
Os exercícios feil.os no solo c os milHares realizar-se-hão
em principio, á tardP; Jlodnrão fazer-se pela manhã quando
OS eXPl'CÍCiOS aCJ'COS forem impedidos peJo rr.áo tempo.
_7'2. Far-se-.ha !las c!mferencias o. mais l~rgo emprego
p_os~JYPl do proJecçocs emematograpl11cas,
afim de mafrrtaiJznt· o Pl'oce~sos dn comba·t.f~ das diffcrentcs armas tcrl'est rcs e aereat;, P. ~ in!portancia dos· diversos serviços.
Os alumnos Yisifarao os arsenaes, fortalezas
fabricas
militares, outras escolas do Exercito, navios· de guerra Escola de Aviacão Naval, etc .. e assistirão a exercícios espÓciaes
de tropa e de. tiro de artilharia.
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, O director Lechnico da instrucção estabelecerá o prõgramma dessas visitas, de harmonia com a marcha dos tx:abal h os da Escola.
O commandantc da escola fixará a data de cada uma
dellas, após permissão das autoridades superiores e entendimento com os estabelecimentos interessados.
Todos os alumnos participarão das visitas, sendo acompanhados dos insrtuctores dos cursos interessados e do director-teclmico da instrucção.
73. O Estado-Maior do Exercito indicará annualmente
officiaes ou civis competentes para fazerem conferencias
sobre assumptos de inter.esse e que não figurem no pro~
gramma normal, em particular sobre a organização geral dos
sorvi!; os do Exercito em tempo de paz e de guarra.

CAPITULO VI
DO MODO DE JULGAR O APROVEITAMENTO DOS ALUMNOS

7 4. Os resultados obtidos pelos alpmnos serão julgados,
durante o anuo escolar, em funcção dos trabalhos escriptos
feitos em sala e em domicilio, das arguições oraes, dos exercícios na carta, em sala e no terreno, e dos exercícios aereos •1
As notas serão expressas de O a 1O (art. 84) •
75. Os instructores dos cursos e professores civis remet...;
terão ao direclor technico da instrucção, até 15 de cada mez,
as 1iota" relativas aos trabalhos do mez precedente.
76. As relações dos alumnos com as respectivas notas
(estabelecidas em ordem de merecimento decrescente) serão
organizadas em tres v tas.
O director technico da instrucção, depois de as vizar, re.o
metterá um exemplar ao commandante da Escola para o ar~
chivo d~ secretaria e outro ao instructor do curso correspondente, para conhecimento dos interessados.
·
77. A média arithmetica das médias mensaes, correspondentes ás notas assim fornecidas, constituirá a conta de anno
flttribuida a cada alumno. Levar-se-hão em consideração os
coefficientes attribuidos ás materias no programma annual •.
78. Um mcz antes da data fixada para cada exame, os
insLructores dos differcntcs cursos e o director technico formularão por cscripto uma apreciação sobre cada um dos
discípulos doi:i cursos de avplicação, de aperfeiçoamento c de
artilharia anti-acrea. Essa apreciação será expressa mediante
uma nota (de O a 10), com que se indicará a aptidão para o
commando revelada r>clo alumno durante a sua permanencia

na Eseola.
79. Os alumnos do curso de sargento-aviador ascenderão
ao posto de cabo quando passarem do 1o para o zo per iodo do

curRo.

CAPITULO VII
DOS EXAMES

80. No fim de cada um dos cur:;os definidos no artigó

4... os
sater :

alumno~

<::erão <;;ubmettidos aos exames respecUvos, a
- ,-J
c ••

AOToB DO PODER ~Xll:CUTIVO .

Lo E;xame mUitar (sargentos) -

Será o regulamentar no
para os

Exerc.il~ (R. I. Q. T. e 1a parte do regulamento

cxercicJos e o combate da aviação);
2." Exame militar (officiaes) -

·

Comprehende:

provas theoricas (escriptas e oraes) ;
como regra geral, um exercício na carta e no terreno.
O exame abrange o conjunto do programma do curso de
conhecimentos militares e de tactíca geral;
a)
b)

3. Exame de tactica aerea (officiaes e sargentos navegantes-aviadores) . Comprehende:
0

a) provas theoricas (escriptas e oraes);
b) como regra geral, um exercício pratico na carta e uma
prova pratica aerea.
O exame será adaptado a cada categoria de candidato e
abrange o conjunto do programma do curso de tactica de
aviação e de tactica aerea.
4. Exame de pilotagem (officiaes e sargentos) prchende:
0

Com ..

prova theorica e pratica no terreno;
b) provas aereas.
A prova theorica e pratica no terreno é eliminatoria;
só os candidatos não excluídos podem terminar as provas
acr~aR (provas da 2• série).
O director-technico da instrucção providencia afim de
que seja estabelecida para cada candidato lllma ficha de informações, que será enviada ao presidente da commissão de
exame!!.
Ao finalizar os seus trabalhos, esta commissão estabelece as listas :
a) dos candidatos não habilitados, mas que convem repetirem o curso;
b) dos candidatos reconhecidos definitivamente não habilitados para piloto ..
O programma das provas é o seguinte:
a) Tlieoria:
- Noções relativas á preparação dos aviões para o vôo;
- Noções relativas á theoria da . . pilotagem e da navegação aerea;
b) Pratica no sólo :
- Preparação do avião para uma missão;
- Estudo de um itinerario na carta;
- Preparação de uma missão aerea (Navegação);
c) Provas aereas -- As provas aereas para o exame de
piloto constam de duas scries de provas, na ordem seguinte:
a primeira, executada independentemente da commissão de
exames. em data fixada. pelo director-technico da instnucção
(em principio, uma vez por mez) e a partir do momento em
a)
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que os alumnos estejam em condicões de voar sós; c n segunda, executada perante a. commissão de exames no fim do
r-urso.
Ptim.cira seric - As provas da primeira seric são cff-cctuadas pelos candidatos em um avião de transição da secção
de treinamento.
Comprehendem:
a) dom; vôos de duração de trinta minutos cada illm, a
uma altura SIUperior a 2. 000 metros, ou um vôo de uma hora
á mesma altura; esses vôos poderão realizar-se no correr de
uma viagem;
b) duas viagens differentes de sessenta kilometros (no
minimo), ida c volta, comprehendendo uma aterragem no deeurso de chda uma das viagens, c cada uma dcllas em menos
de ~4 horas;
c) duas viagens triangulares differcntcs, de 200 ldlomelros no mínimo (perímetro do triangulo), effectuando-se
cada uma dellas dentro de 24 horas no maxirno (conlprehondida tuma aterragem obrigatoria em cada vcrtice do tl'iangulo).
Os terrenos de at·erragem utilizados para as pron1s da.
alinca b não devem, em principio, ser utilizados para as atel'rag·ens obrigatorias previstas nos verticcs dos triangulos. O
menor lado uo üiangulo deve medir no n~ininw ::~o kilo-.
melros.
Uma das duas via-gens triangulares poderá ser :substituída
por duas viagens em linha recta de 150 kilometros cada uma,
tias q·uacs uma cffectuada em menos de 24 horas.
Todas as provas serão realizadas com barographo c as
partidas v-erificadas .por duas testemunhas.
Os documentos relativos a cada prova de cada ·candidato
serão guardados na secretaria da. escola c remettidos á comtu issão tlc exames.
Seou.nda série - Os candidatos executarão verantc a
commissão:
a) uma descida de vôo planado de i. 500 melros de altura, e.om o motor em marcha lenta durante toda a descida
alt~ a parada completa do avião, e aterragem normal dentro
d•~ tllll circulo de um raio no maximo de 150 melros em
f oi· no dn 11111 ponto fixado pelos examinadores anles da partida;
IJ) um vôo sem aterragem em torno de do:us mastros
(situados a 50 metros um uo outro), descrevendo uma s1~rie
dn einco _oitos, .sendo cada :viragem effectuatla á altura de
úUO metros do sólo.
A aterragem será realizada parando definitivamente o
motor o mais t·ardar quando o avião tocar o sólo c detendo-se o avião a menos de 50 metros de um ponto fixado
pelo proprio candidato antes da partida;
·
c) em avião de guerra: quinze minutos de vôo em cada
um dos aviões tlc guerra em serviço, ou no mínimo em um
delles. O vôo em avião leve nwnoplace comprehenclrrtí obrigatoriamente uma série de acrobacias.
A commissão fixará o programma de execução de cada
um dos vô!lg. As distancias prescriptas serão medidas na
ca-rta em hnha roda. As provas de viagem realizar-se-hão
em vôo individual.
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5, 0 Exante de in/'ormw;ües (ufficiaes) - O exame comprehende:
a) uma prova theorica e pratica no terreno;
b) provas aereas.
A prova theorica (escripta e oral) e' a pratica no sólo
versarão sobre o programma do curso de informação.
As provas comprehendem:
a) um reconhecimento á vista, de dia, de duzentos kilometros, seguindo itinerario fixado (relatorio e esboço), ou
um reconhecimento de noito de cem kilometros com itinerario
fixado (relatorio);
b) um rcconh~·cimcnto photographico de 24 clichés, seguindo um itinerar·io de I crminaclo (identificacão e intel'pr~
tação ctc photographia::;); ali ura mínima, 2. 000 metros;
t'' um (~x~·r·eicin dn lt·nnsmi~são (S. '1'. F. e painei;;; .
Exemplt): rPgula~·.ão de tiro de artilharia (i iro real ou tiro
fiht1rado corn petardos), !Jalisauwnlo de uma linha de inJ'aiJtaria (oxu·cieio real ott Jicticio).
6. Exame de phofoutaphia
(sargcnlosJ
Comprchende:
a) provas lllcoriras ~~ p1·aticas, relativas á tomada e inlerprelacão ele photographiás c ft organização e ftmccionamcnto do S(Ü'viço de l'hotohrnpl1ia aorea;
b) prova aerea photograph ica correspondente ao exame
dr informação.
7. Exame de 1'adio-le1curaphia (offieiaes)
Comprchendc:
a) provas Lheol'icas (oraes e cscriptas);
lJ .~ pron1~; pral i cas no ~o lo ~~ em v(,fo .
.:\s provas theoricas Lral arão de electricidade e T. S. F.
As provas praticas comprehcnderão: um exercieio de
emissão e de recepção pelo som de uma mensagem radiotelegraphica; montagem do apparelho e montagem deste
no avião; cxperiencia~ (no ~:olo e em vôo) de um posto de
eentelhas e de mr1 posto dn tampadas (sempre que possível,
um posto de LPlepltonia de grande alcance) .
Os cand id<.,tos d1~n·J·üo coniH'cer a fundo as montagens
elecll'icas e raclio-1 elegrap!Jicas no avião, saber effectuar a
regul:1ção rios pps!Gs c do nppar(')IJamento e manipular P. receh~r prln som o:~ signa0s Morsf' (900 palavras ~or hora, no
0

0

lllinimol.
8." EJ:ame de clcctl'icidade (sargentos)

O exame é
ideníieo ao fixarln para os officiacs radio-lelegraphistas, mas
adaptado á categoria do pessoal.
Só serão pedidos ealculos simples (applicações das fórmulas de Ohm. de Joule, re,istencias electricas. circuitos derivados, associação de pilhas c de condensadores, assim como
da fôrmulr~, dr Thomson) . Tochvia, os candidatos deverão demonslrar conhecimentos preei8os de clectricirlade e T. S. Ji,.,
e possuir idéas ui f idas acrl'ca dos diversos phenomenos elecfromagncl iros n111 jogo. de aeer:.~·do com a respectiva imporUmcia.
n.o E;rmnc tk til'o (offieiacs c sargenl.os) - O exame
compr;dwnrle:
o) prnYas f l1rol'ica~ r })f'al icas referentes ao programma
do rut·so de tiro (~ bombnrdcio, em pari icular verificação praLeis de 1927- Vol. II

18
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tiea do al'mamenlo
solo;

d~

um avião; tiro de mdrall!adul'a m,

b) p~1vas acrcas.
- Dous exercícios ele ti r o arrro sobre objecti vo posl •J
no solo ou na agu::t, com me: ralhadora p verifica«;ão dos impactos (tiro real de '100 cartucho:::), ou, nu falta disso, cotn
metralhadora phofographica;
_:.._ Dous llombanlPios acrcu~ verificados,
cmpregalldo
Lrmtas do cxcrcicio a i. 000 mrlros sobre alvo fixo.
Si o candidato nflu possui!' o Pxame de piloto, o exame
comprchenderá I ambt'lll a parte de naveaaçüo aerclt tll·sse

c.xarr.e.

1 O. Kz·anw do m·mmnento (sargentos:' a) provas f l~t•oJ·ica~:;
b) pt·ovas pral icas no solo c em vôo.

Comprehemle:

As provas vm·sarão sohrr o nrogramma do curso de I il·u

c bombardeio, mas apenas no que eoncm·nc ao arHUtlllf'n:o e
munições.
t 1. E;rnme rlc ol'líl/ulria anti-acrea (officiacs) ·- Scrú
objec~lo de instrucÇÕi'S ullcriorcs.
12. E"r:ame su.pe1·ior· de navegação aC1'ea --. Scl'ú. ob,jeclc·
de insf1·ucr;õcs ulteriores.
13. E;r:ame de conhecimentos technicos de avirrçao (officiacs e praça~;) -- Cornprclwnde:
a. provas thcoricas escriptas;
b) provas praticas.
As vrovas escript as são rei ai ivas aos conlu'eimrnlos gt•raeR, ao avião, ao motor, ú tr~chnologia c á UI'IlHIZCIJagT'm (stuJ
lia ae) do material.
As pral ieas comprchcndrm a n•gnlacão do nw! ur t) a d11
avião.
O <~xnnH) ,; o 111r:mw p:u·a os offieiaPs r sargenfos: a tlif.ficuldad(' de cacia prova l hnol'ica, port'm, será compassada co111
o ~nío dt• in<..: f ruceão d~ cada cal Pgnria dP candidato~.
~ 14. E.r:an1e de technica (officiacs) O exame compl'ehcndc:
(IJ provns flH•oJ·icn~ (oracs c c:-:cl'iplas);
b) provas praticas.
As provas tlwoeicas vrrsarn sobre conlwcimcnlos gerao~,
avião, desenho industrial, technolugia, conservação c armazenagem (stuclwae) do material.
As pratica:- comprf'hcndcm: nwcnnica gernl (ajustamento,
forjanwnfo, cal,leirin ·,, cnt ciumento. trabalho:-; d ivPrsos, montagem parcial do motor e sua reguhH:ão, banco d:~ en::=aio, rcguJa,·ão do avião.
• 15. f:.rmnc de mcNrnicn (~ar~Pnlo;;) E. id,,nticn ê\IJ
fixadn p:11·a os offieia~"::. gl'adnmulo-~r, Pnlrd:tnfo, a difficuldadf' da:; qw~:-:féj,•;-; fheorka:3 cont'ot'llll~ :t eal1'goria dL
pc~.,nal.

81. _\,.; praças candidata~ a diploma ele }Wssoal lf'elmic'
(mrcnnicn. nwcanico dP :tl'lnnnwnto e rlrclricisfa) d(lvrrão tc1
rraliz:Hlo. p(ll' ncrasifin dn3 rxamPs, o minimo de cinco hOJ'a:
dr vi1n ccm~o pa:~sagciro; os C:lnrlidatns a diploma dr prssoa
nnvrgant.n (photngl'apho, mctralhnclor), o mini mo ele quinzE
horas de vúo cun1o vassngeiro.
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Para o <•xanw d~ ohscrvnrlor-aviador dcn~rão os ofl'iciaes
orrectuado o minüno de vilüe horas de vôo, corno passageiro; os candidatos no exame de piloto, o minimo de vinte
horas de vôo como viloto e cincocnta atcrrngens (achando-se
sós, a bordo) .
·
82. As provas de exame realizar-se-hão perante commissões de tres membros nomeados pelo director da Aviação,
sendo, sempre que possivcl, uma commissão para cada um
dos Nn·sos, a saber:
Tf'l'

'
Cursos

Commissõcs

ta

2õ\

Exames

I

In s trucçã v tr.!Htar
(sargentos) ........

to Exame militar

li Conhecimentos militares e de tactica
ger ..l .•..•••....•..

3'

111 Tactica de aviação e
t .tctica aerea ..•••.

4"

IV Navegação c pilotagcm .....•..•.••..

(sar~

gentos).

2"

Exame militar (officiaes).

3" Exame de t;,tctica
aerca.

4'J Exame de
gem •

pilota-

.50 Exame de informação.

sa

v

60 Exame de photographia.

Informação .•.•.....

70 Exame de ra:Hotelegraphia.
8'' Exame de electricida de.

6"

VI Tiro c

bombardeio~·.

( 9'' Exam:! de tiro.

l

to o Exame
mcnto.

de

arma-

··---------
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7•

80

VIl Defesa aerea •...•...

VIII

Nave~açio

aerea super or .•••••.••..•

u•
1~

Exame de artilharia
antl-aerea.

Exame superior de
navegaçle.

13° Exame de conheci-

ga

IX Technica de aviação.

I

mentos technicos.

14° Exame de technica.
15° Exame

X Technica superior de
aviação •.•.••..•..

nica.

de

meca-

161) Exame superior de
technica.

83. Os instructorcs de cada curso ficarão á disposição da
commissão respectiva, assüu como certo numero do instructores auxiliares.
.
A connnissão do exame de mecanico compor-se-ha ue sete
membros; cada um delles (excepto o presidente) terá como
auxiljar um sargento mecanico diplomado.
As commissões serão presididas, sempre que possível, por
um offieial superior da aviacão.
84. Em cada exame. cada uma uas provas receberá uma
nota de O a 10:
Optimas - As de grúo 10;
Boas -.As de gl'áo 6 a 9;
Soffrivei~ As de gráo 3 a 5;
Más- As de grúos menores que 3
.
85. O ou ia dos exames de aviaçtlo fixará, minuciosamente para cada exame, as provas a serem effectuadas, e
attribuirá a cada uma certo coefficiente; estabelecerá ainda
Q criterio para a determinação das notas das provas praticas.
O director technico estabelecerá as instrrncções necessarias á execução material das provas dentro do quadro
tracado pelo progranuna do ensino e pelo guia de exames.
86. Estabelecer-se-ha para cada exame, levando-se em
conta. os coefficientes:
1°, uma IrH~dia vnr<,ial theoriea (provas escrivtas c
oraes);
2°, uma média parcial pratica:
3°, uma média geral. obtida pela média das médias parciaes. e da conta de anno do cada alumno.
A média geral igual ou superior a 6 dá direito á approvação; a inferior a 6, assim como a média parcial pratica
inferior a 5 elimina o candidato.
87. Nenhum curso poderá ser repetido mais de uma vez.
Ao alumno que haJa contraído doença grave que o tenha re-
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~ido no _l~ito durant_e longo t.empo,. facto c.omprovado pela
JUnta tmhtar de saudc da D1rectoria de Saúde será permittido continuar na Escola e repetir os seo:Js estudos no anno
scgu in te, desde que não seja repetente.
88. O registro das notas obtidas pelos candidatos será
ol'ganizado em tres vias:
- Uma para a direcção technica da instrucção;
- Uma para o commando da Escola;
- Uma pam o archivo do curso respectivo.
89. A prova escripla será feita em pt·escnçu da commissiio l'X:.lininndora; não se pci·miftii·fio pP~';ons estranhas no
lcw.:tl n111 ({!tO el!a so n~aliz:1r.
nrvois de havet· t,nfr(•gado a sun prova, concluída on não,
nt'nll!llll alwnno podPr:'t permanecer na sala do exame.
O p:qwl d isfrihUJdn no:3 alnmnos .::.nJ'Ú l'llhricado p()la commissão (•xan:inadol'a e dcverú esfnr carimbado pela fif!C~'I'Iaria
dn Escola.
O ponfo i)arn n prova cscripla será tirado á sorte.
O a lumnn qw~ ~e servil· de apontamentos particulares,
li\To:c-; on qu:tlqm•r onfr·o meio frandulenlo na prova eseripta,
Sflt'Ú inlmNiiafnnwnlf' mandarlo sair ela snla. O facto será
lt'v;ldo sem demora ao ronhrcimento do commandanfc da
Esrola. qne proePdPrá dP. aecôrdo corn o art. 17G.
no. Considerar-se-ha l'ep1·ovado o examinando que assignnr a provn (~111 heancn, bem como o que se confe~sar inhahilifnclo, ou não tiver dndo inicio ú solução fbs qur:~lões
qwuHio f r rm inado o prazo para n prova escripta.
91. Catla cxnminador lnnc::tr:i á marg·cm das rn·ovas esrl'ird:1:; n g1·úo qne a sru juizo o trnhalho rnerPccr, dcvidallll~nf.•• aulhcnlirndo com a sua rnhrica. No julgamento da
JWOYa r~e1·ipln o:;; nx:lnlÍn~HltH'ns dcvf'rão lPvnr rnnifo Pm conta
n pt'Pcisfío, nwf hndn. sirnplici(bdn r, elarrza na Pxpnsi«:fío do
ns:.;urnpl n, nssin1 corno a col'rectfío da linguagem.
fi:!. As TH'OY:ls oraPs ~'~'l':Ío pnhlicas; dnverão mtewt·-se
clPpni~; de st~ 11ch:n· rrunidn tnrfn a cornmi.:1.são ex.uninudora e
a urna luwa ta 1. q1w no mPsmo fl h1 possam ;;:Pr f'x::uninados
todos os nlnmnos rk cnda tnrma.
Cada alumno I il'flt'n :1. sorlf' o ponto pura a prova oral.
O ponto que tivPI' sido scwlnadn para n lH'ova f'scrinta de
mna turma não poclrr:í. ~wl-o dn novo para a provn ornl dos
n lmnnos dPssn turmn .
9:1. O gr~ío dns provas rseriptas, orae~ e praticas será,
rnmo a ron! a dt~ anno, f'xrn·rsso rm ~?ráo~ dr O a 1 O. O grão
rlas provas rseriplns, ornes r praticas ser:í n mP-rlia dos grúos
rnn ff'ridos prlos Pxaminadores.
TPrminadn o ado flr exame de cada materia, a comm is~:to c•xaminadora fará n classificação dos alumnos por
ni·rlrm tlP mnrrrimPnto, cnlrulando n nofn rlP exam~ dr accôrdo f'll!ll a!L pr·rst·r·ipi:ÕPS do art.. 84.
,1\ fracção mPio ou maior que mPio se~á considerada
,•nmo iniPiro n l'avnr do nlurnno: a mrnor srrá desprezada
pnra n apu!'a('fío do gdo, mas altemlirla na classificação.
Rs1 a rPgra. por(·m. nfío sr applicará para as fracções
rnfJ·0 ? f' :1.
9 í. O a1umno qur tivr-r ohtido médin zero em .qualquer
pro,·a srrú considrl'aflo rrprovado, e hrrn assim o .que faltar
a qu::llqupr JWova de exame. sn Ivo si justificar a falta peranf" n rommando da F.~rola. Ri essa just ifieação fôr acceita',
marent·-se-lla dia para a realizaqão da nova prova.
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Si. d0pois dr inieinr qualqurr proYa r.lr rxame, o nlumno
ndort'f'l' dP nwdo qttn não pns~a cnnclnil-a, df'signnt·-sr-ha
nutro dia pnt·a nova pl'ovn, nnw ypz cnl'!ificarln a doenc:a pelo
nwd i co do 1•sf abP!PcintPnf o.
fl!í. Do t·esulf ndo dos exames de cada mnf.cria a commi~k~flo Pxaminnrlora laYrarú fprrno rspPcial, que ser~í lanc:ado no li\To enm1wfrnl~ r suhsct·ipín IJPlo secretario rla Escola.
O rr:=:uHnrlo r!r fnrlos os rxamrs srr(t publicado no hoIef irn da E.::roln.

C:.\ PTTULO VIII
DOR T11PLOl\L\S

üô. 0;; diplom:1:' milifnrrs flp aYinc:ão são os rll'finiclm;
2".
97. As JWOYUs para a ~ma oh! rnc:ão são as correspondcnl es aoii I' sn nn•s dns rm·sos rsprril'icarlos nos ns. 3 c ·'l
do prPscnl" rcguian~Pnlo, a ~:aher:
no

UJ'I.

A) Of{iciacs
a)

ni1Jlomn ·dr>

11(liJC()OÇiio

(lCI'C(l

(Cnlrgoria A) :

(Cinco exames)
1.0 MilHar.

rractica nercn.
3. 0 Pilotagem ou informacão.
4. Tiro.

2.

0

0

5.° Conhecimentos technicos.
b) Diploma de naveaação aerea (Categoria B):

(Sete exames)
1." Militar.
2. Taclica acre a.
3. 0 Pilofag·em.
4. Informação.
5.0 Tiro.
0

0

6. Artilharia nnti-acrea.
7.° Conhecimenl o~ I<'chnicos.
0

c) Diploma dr lf•rhnica de aviação:

(Cinco exames)
1. 0 1\'Iilitar.

2.

0

3."
4.
5.''
Oi;

Tactica a e r<' a.

ltadiotclrgraphia.
Tiro.
Technica.
officia·<'s candidato.; ao diplnmn de technica, e já pos!Hliflnt·P~ d1.• um do.;.; dip:ol!l:t;o; d!• lHlYI'ga(.:ão, ~:ãn di"prn~a
<! n :; d n ~ 1", 2" e " '· c:~ a m P ~ •
0

27:)
l) niploma supn·io1· de navegação

ac1·ca:

(Dous exames)
L" Exmne dl' nrtilharia anti-aerca•.
•) " E:xamc :·illiJCl'ior do navegação.
c) lJiplomn S11])('1'ior de tf'chnica de m•iaçüo:

(Um rxamc)
Ex:-~mr

s11prrior dr tcrlmic:.1.
B) sAnGEXTns

Diploma de piloto-aviador:

a)

(Cinco rxamrs)
Lo Tactica acrea.
2." Pilotagem.

a.o

Tiro.
4 " Conhecimentos teclmicos.
~-" Instrucção militar.
Diploma de 1Jiwtographo-aviado1':

(J)

(Seis exames)
I." Tactica aerca.

Inl'ornwção

!.."

(s!ímrntf' pr:llica de rcroiliH•rimrnlo á

vic,ta) .

:.3" Photogruphia.
4. 'firo.
5.<· C::mhccimcntos teclmico~.
G. o Instruccão militar.
0

r) Diploma de metralhador-aviador:

(Seis exames)
1." Tactica aerea.
2." Pilotagem (sómcntc navegação).
3." Informação (sónwntc pratica de reconhecimento :\
yjc:l:t ~ dt• transmh;são).
ll. .'' Tiro.

G." Conhecimento;:; tcchnico~.
G." Instrucçilo militar.

d) Diploma de mrr:anico de aviaçfi.o:

(Dous rxames)
1." l\frcanira.
li1strtlc<,:ão militar.

') o

Diploma dt> mr>ranico rie m•mamento de aviar;tio:

c)

(TI'cs 0xam0s)
f•

0

Armamento.

M.?rnnicn.
Jn~fruec:in

:L"

I

I

I·

j

mil i la:·.
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f) Diploma de electricista de aviação:

(Tres exames)
Electricidade.
Mecanica.
Instrucção milita·r.
,·\ nota dr cada diploma será a média arithmetica:
a) das notas corresponrlentes aos diversos exames;
b) da nota de aptidão ao eommando (sómente para os
officiaes) .
99. Os diplomas militares de aviação são assignados pelo
commanrlanl.o da Escola n prlo ctirector da Aviacão.
Trrmina·dos os Pxnme8, o secretario da Escola estabelece
a relaçãü dns candirlatos com os resultados obtidos. Essa relaçf\o Rerú remcttida á Dir·ectoria da Aviação, em duas vias.
uma dnstinnda ao Depa'l'tnmento da Guerra, para que sPjam
puhlicadus no Boletim do Exercito os nomes rlos candidatos
diplomados e rltJs. declarados especialistas.
O commandante da Escola providenciará Mim de ser estahP1f'ciria para cada candidato diplomado ou especialista uma
{iclta de infornwções technicas, destinada a acompanhai-o
nas suas differentes situações (transferencias, etc.) .
Um
exemplar dessa ficha scr:l immediatamente remettido á Directoria da Avia·ção.
100. Aos candidatos diplomados da aviação será entregue o diploma correspondente.
Os divrrsos modelos rlr diploma serão fixados opportunamente.
101. O:, alnmnos que ohtivrrem o diploma de sargentoaviador com uma no f a igual ou superior a 8, serão promovidos a 2°" sargentos; os Que a lc:mçnrem a nota 7 ou 6 ascendcrü.o a 3°" sargentos.
!\:; promor·õcs nec,.,ssal'ias serão feit.a·s p~lo commandante da Escola na data em f}ur os interessados alcançarem o
direi f o ao diploma.
102. Os ..Drimriros a.!umnns entre os que houverem terminaria com bom exito. em cada categoria. o curso de sargento-aviador porlerf.o ser conservados na Escola como monif.ores. O s;:u numero srrá fixnrlo annuahnentp. pelo Ministro
da Guerra, mediante proposta do director technico, com informaçfío do commnndante da Escola e do director de Aviação.
1o
2.
3.
98.
0

0

CAPITULO IX
no

OJRF.r.'T':on 'T'ECIJNICO F.

no

PERROAL DOC:ENTE

iO:l. Ao di1·Pctm· tcchniro da instrucçãn compete:
dirigir e fiscalizar a imdrtJC(:fío dos officiat"s e prae·as

a)

alumnos da Escola;
b) propor ao rlirPcfor rb avia('.ão as medidas qnP julg-a!'
cnpazr~ flp l':wilifar· o l'llsino da Esrol:l.:
c) f'azpr· I'Xt'l~ll f nr os pl'Ogrammas dt• inslrtwção:
d) enviar ao commandantc da Escola. para serr•nt pllhlicadas no Boletim, as decisões relativas á instrucção;
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e) apresentar ao director da Avia~ão mn relatorio annuai
sobre o funccionamento dos serviços da Escola relativos á
instrucção, indicar as medidas necessnria:-; para lhe augmcn.
tar o rendimento:
f) propor ao director de AviaA;jão, no mez de janeiro, o~
programmas de exame de selecoão- c de admissão, os do en.
sino do anno lectivo, os dos exames finaes e os projootos de
trabalhos praticos que deverão ser realizados. os quaes s•)
serão levados a effcito depois de approvados pPlo rnfrrido
dirPc,tor e pelo Chefe do Estado-Maior do Exercito;
g) a titulo de cnnsclheim tcchnico ..•:atggerir, se fttr preciso, ao commandanLe da Escola as medidas qtw lhe parec«~
l'em neces~arias para n mclhm· funccionamento dos serviços
technicos (reparações, rcaprovisionarm~nl!l de maff'l'ial fPchnico, etc.);
h) communiear ao conunanúanto da Escola, rtnando estn
não presenciar, todos os incidentes do ordem disciplinar OC··
conidos dur·ante a insLrncção e que digam l'espeito a rsta
ultima, afim de q111~ elle possa sobre elles providcnci:u·;
i) em caso dn accidentc solwovindo durante a instrucçfio.
formulai' um rclaf.orio lechnico sobro o mesmo que será entregue ao conJmanda11t.c da Esco.Ja para as provirlencias nrce~
sarias.
Nenhuma interferencia tem o dirccfor tochnico noc;; ,1.:;sumptos de ordem administrativa nem nas decisões sobre lllateria disciplinar referente ao pessoal brasileiro.
10-i. O director technico da instrucçfio tnr:'i como ad.iunf11
um capitão QU 1o tenente do Exercito colll o curso df' estndllmnior, nomeado por· propm;ta sua.
105. O com mandante da Escola será informado pelo direcfor technico de todos os act.o~ concernentes á instruceã••
que interessem ao.s servi~os adtrlJ mstrativos: reciprocamcntt',
o eommamlantc da Esr·ola porá o (hrcct.or technico nn r~or
rente de todos os artos I'f'latin>s á ndministrru:;ão qtw infet·rs-·
~rm á instrucção.
106. Os inst.ructores devem:
a) observar rigorosamente o hora rio fixado para as di f ..
ferentes aulas c exercícios. mencionando summariament.e ,,
assumpto tratado no respectivo livro com a sua assignatura;
b) submetter á approvaçfi.o rio director technico tndns a~
medidas relativas ao ensino qne lhes incumbe;
c) organizar todos os pedidõs de material neccssarim; fifl
. funccionamento do respectivo curso e submetei-os ao commandante da Escola depnis cte approvados pelo dir·ector h>,chnico.
d). fazer retirar da aula o alumno cuja fJrcsenca julguem
no momento perturbadora e dar conher,imento da falta commntJirln relo alllll1110 ao rlil•pefor ff'r-hnieo, ((UP. 3 f'OillJnUDÍCar:Í
ao eommanclanff' para os fim; rliRciplinare~;
e) rcmetter ao director teclmico as notas obtida.~ pelos
alumTÍns no mez precedente;
f) enviar diariamente no director technico uma parte nomina! dos vi)n~ cffectuarlos. r.om :\~ oh~ervações trchnicas cm·rP!"ponrfp,nfPs, nof:lrlalllf'llff' f'm caso rle aecidrnte;
a'' dirigir todos os sabbado.s á mesma autoridade uma
parte sobre o estado do treinamento aereo do pessoal;
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h.i r:;talwlrrer I orlas as quintas-feiras indica~;:õe~ vara o
nrOt!Támma de tmhalho da semana srg:1intr;
.
..
i) solicilar as providencias que Julgar convcmcntcs UIJ
bom drsPmprnl)() ()(' ~uas funeçõcs;
.
j) cumprir rigorosanwnte os programmas de ensmo_;
k) marcai', 1~om trrs rli~s pelo n:enos de antecedenccm, as
datas c ma terias da~ .r.mhhatmas cscr1plas;
l) rmprrgar todos M rnrios ao seu alr.anre para que o ensino sr ja cfficicnte;
.
. _
m.) mencionar no livro do ponto, .na ultumt !Içao d~ cada
mez, os nunwros do programma que tlvrrem corrcspnndido ás
]iÇÕ!'S nadas;
,
.
_
.
n) su.kitar-.'H' pm· complrto as detrrmmaçors do d1roctor
fechniro na padr rrlatiYa ú instrucção, c ao comrnandanto da
Escola no conrl'rnentr~ aos C•tltros ass~1mptos.
107. Os instruclores c auxillarr'3, assim como os monitorrs ficarão ú disposição do dircclor technico, para tudo
quanto disser l'(~SJWito :l instJ'Ucção, sen·iço de que não serão
distrahirlos nas horas df'~tinadas por aqurlle r!irector aos trabalhos resprcl i vos.
1OB . .:\ cada cur~o correspondr:
-Um numf'l'O yariavcl de instrucforrs r auxiliares de
instructm· (off"ieirws) n de monitores (sargentos).
-O nunH'l'O de insft·uelores, auxiliares e monitores trnde
para o limito maximo rsh1helccido no artigo seguinte.
109. A distribuição r! o pessoal docrnte prlos cursos farsc-ha deste modo:
I - Curso de instrucção militar (praças) - Um instructor
que tenha o curso de engenharia (ou technico de aviação) encarregado da inst.rucção geral e dous auxiliares de instructor ~
I I - Curso d~ conhecimentos militares e de tactica geral
- Um instructor geral, um instruclor com o curso de estadomaior c de artilharia. um instructor com o curso de estadomaior c um instrudor medico.
!UI- Curso de tactica de aviação e de tactica aerea - Um
instructor geral, um instructor do pessoal navegante com Q
curso de estado-maior, um instructor de artilhar.ia (especializado no tit·o anti-acrco o em projectores) r o commandante da
esquadrilha mixta.
IV- Curso de navegação c de pilotaaem aereas ---' Um
instr.uctor grral, um instrucfor de navegação, dous au:nliares
de pilotagem, o connnandanl.c da secção de treinamento e seus
dons officiaes e dons monitores de pilotagem.
Y- Curso de inforrnaçdo ae1·ea - Um instructor geral,
um I:astruel.or ele engenharia, especialista em transm issõcs, o
commandante da if' ;o;ccção da esquadrilha mixta, o commandantc da Rcecão plwto-acrca, o commandante da secção radiotelc:g_raphica~ um monitor diplomado em photographia, e dons
momtorcs fhplomados em radio-telcgraph ia.
VI - Curso de Uro c de bombardeio acreos - Um instt:uc~or gn:·al, dons instructnres
do pessoal navr.gante de
avia(,' ao, srndo um ef;pcciali~t:t no ti r·o c o outro no bombard~io. dlH Cl?mman~antcs rl~ts 1", 2a c -ia srcçõcs da esquadrilha
m1xta. c sei:" llHHntores dtplomadns, sendo dou.s para o bomlmrdPIO, dons para o armamento e dous pam o tiro.
VH - Curso de defesa oerea - Um instructor geral,
offiri::d de a!'!ilharia especialista em tiro anti-nc·.·co, ('Jll ca-
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nhõcs anti-ac!'ros o em projcclores contra aviõPs; um inslructor, com o curso do al'tilha:·i::t, c um instnwlor, com o cun:o
à e engenharia.
VIII - Cur.w de nm·cunçao n.e1'ca supe1·ior - Será ohjcctn rlP instrucção e.~peeinl.
IX -- Cu1·.w de lr:clwirn de aviação - Um inst!·nctor gera!, duus insh·twton~;-; cngPnheit·os ele aviação. dous anxii'I:trcs nwcanicos c oito monitores nH'rnnico~;; diplomadns.
X - Cm·so de technirn sup~'1'io1' rir> al'iwrio- SPrá ohjccto do inst.:·uc~,.-ão r:-;pPrial.
·
•Paragrapho nnico. Um mrsmo nffieial pôde arcnmnlar
as funccõ<'S de instrnctor em mais de um cnrso.
HO. O dil·eclot· trcllnien da iPsfrnccflo rrparti:·~í rntrr os
differPnlcs Clii'Sfl~; OS llll'ÍOS lJOSlns iÍ :;:tta di~po:<i<.:li.o p('\n l!fllllmandanto da Es;·ola, a sahpr·:
1°, Cw·so de tactica neral. e de fartira nNea - As !liffC'rcnlPS secções da csqt.1arlrilha mixta, tropas de torlas as at·mas forneci rins 1wln 1" J1Pgif\o M ilit.::u, unidarlPs rlf~ arlilhal'ia
anli-aerf'a o df' p!'O.iPdorP~ da I" divis,fio aPrPa;
2°. Cn1·so de WII'<'·Unçiio e pilota:]em - A secção dr lrrinamcntn. a sr•roçil.o f)p illnrninar;·}o para nfi vôos rle noite;
3", Cw·so de in{onn(/('r1o e de rlcfcsn anti-ae1'Pa - As difff'rcnfcs SPCÇÕP~ da psqnadl'ilha mixta, tropas dP todas as armas fnnwcidns twla I" 1\Pgiãn Militar:
4°. Cm·so de firo e lwnzlJn1'rh·io - A-.; In. :.?n c ·l" sccç:i)r•.;;
da psquarlrilha mixLn.
i 1 t. Cadn curso dispO''á lambem de material de instrucç·ão proprio. Um dos instrnctorcs será designado como rcsponsavel pelo material do curso p0ranto o commandnnto ela
Escola.
CAPITULO X
SERVIÇO DE VÔO

112. Jnstrucçõcs 2wra o aerodromo ~
Os vôos só se realizam e.m virtude de ordem: ou
do dircctor-technico da instrucção (para os vôos de instrucção do pessoal do quadro de ensino c do corpo de alumnos), ou do commandantc da escola (em todos o~ on tros
casos) . Os civis só poderão voar mediante autorização especial do director da Aviacão.
Nunca se lhes entregarú,
porém, material pertencente á escola, sinão por ordrm rlo
ministro da Guerra.
2) O contorno da snperficie utilizavel do terreno de atrrragem é marcado por linhas brancas; o centro do terreno por
nm circulo branco de 20 melros de raiO.
A direcção do vento é indicada por mangas do ar.
A dirccção da aterragP.m é indicada por uma frecha orientada pelo chefe da pista.
3) Todo avião qnc dPscolla tlcve srguir fllma linha rcetn
rigorosa, pelo menos att~ 100 melros do altura.
Todas as
voltas, na proximidade do terreno de aterragem, fazem-se
obrigatoriamente á esquerda, pelo menos até á altura de
300 rflCtros. As acrobacias só elevem ser feitas á altura suprrior a 500 metros. Não se deve fazer nenhuma volta :i
direita nem tampouco acrobacia no interior do eylinclro ver'i)
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ti cal irléal que tem por base um circulo de 1. 500 metros de
raio r e11jo centro se confunde com o rlo circ-ulo branco da
pista.
4) Todos os aviões devem aterrar {'Om a frente para o
YPnto ou parallela.mentc á dirooção indicada pela frecha
m ientadora da aterragem. Os aviões devem-se apresentar para
aterrar ~m linha recta e a uma altura compre hendida entre
50 e 100 metros; collocam-se um pouco além da linha "!Jranca
qtw limita a superficie utilizavel, com a frente para o circulo branco central, e na parte do terreno sitnauo vara elles
:1. direita desse circulo. As aterragens são sempre fritas sue. rf'ssivumente; os avilSes contornam a pista á mão rsct,ttrrda,
:11 {• fkar o ff'rrrno desimprd ido pelo avião prcc?dcnto.
O avião que se dispõe a aterrar tem priorrnacto sobre
todos os aviões promptos n descollnr. Um avião só poderá
partir ctuamlo a aterragem iniciada estiver inteiramente t.erminada.
Os aviões devem rolar no sólo ~om vl~Iocidade J'Niuzida,
evitando tóda manobra subita. O piloto, acompanhado dP rlous
nwcanir.o!'l, conduz o seu apparclho para a vizinhança do
hangur, conservando-o á distancia minimn de 20 metros de
ouf.ro qualquer avião em pista. Es!aciona no lognr mdicado
pelo cltcfe da pista.
5) No caso de máo tempo, os vôos são intPrromrpidos
por ordem do director-technico da instrucção 011 do commandante da escola. Havendo urgencin. os instructores de
curso, os commnnrlantcs de unidade ou ó chrfc da pista tomarão essn iniciativa, e darão imtiH'diatnmrnlr n:-; lll'dens
necessarias para a protecção do mal criai.
6) Uma ambulancia e o pessoal medico nrcessario fiearão
de promptidão para attender ao primeiro chamado; os preparativos de soccorTo compl'f~ltendcrão, além do material sanitario, as chaves especiaes para col'tar cordas de piano, os
?xl.inetores de incendio, etc.
113. A di~wiplinn gt•r·aJ dos vt•os. quanto ft tll'liem no terreno dP at.nrm~r-m. ~~ confiada a 11m official denominado
chefe da pisill, pnrnn·r~~ado de fazer observar as inslt'llCÇÕes
para Q nr"odromo.
Esse officinl tem por funcção:
1°. mandar evacuar a pista. si fôr necessario, mPin hora
antes do momrnt.o fixa no para o inieio rlos vôos;
~o. fazf'r observat· rigorosamente as prescripçõcs quB vedam n viaturas, cavallriros. nnimacs c praças, qne não tenham para isso u enmpP.f.rntr auf.o:·iznção, o accesso á pista.
3.., .indicar :w~ i nsf.ru~tores dos differentes cursos e aos
pilotos isolacios o sentido rlns pal'f.idas o aterrag-Pns Pm funccão do vento, cir aect)rrlo eom a determinação cio director
techniro ou elo rommnnrlanto da Esenla:
~o, v~rificae o ~stnrln do terreno d0 aterragem, eornmunicar o resnlt.aflo rl0sqa inspect:iio :111 rlirf'dor tP-rhnirn e ao
commn.ncinnto ria F.c;rola. e propilr· PYent.nalmPnte os trabalhos de consorvaçiin Bf'Cf'ssnrios;
!i". rm rm;o rlf' arc·idPnh• no !PtTeno ou na ~ua Yizinhança
immerliata. fomar torlas as mPdidas urgrntes (c::occorros mediros, extincturcs, guarda de apparelho, etc.) : communicar
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immediatamente, em parte, o IW'-:aw accidente ao commandanto da Escola, cnYiandu cópia dc;:;;:;a parte ao dircctor
technico;
·6o, dar aos pilotos, por meio de uma lmndeira branca, a
autorizaç.ão para descollar;
7°, prohibir, por meio de uma l.mudeira vermelha
a
partida de quahttwr· avião promptu a uo::;collar, desde tiue a
pista não esteja inteiramente livre;
~o, tomar nota de lodos o::; incidente:; ou inegularidat.le:5
relali vo::; á disciplina dos vôos e da pista, c communical-os ao
director lechnicu da instrucção e ao commanuante ua ·Escola
depois de ter apurado com os in::;tructorcs dos cur:-~os quaes o:;
rcsponsa v eis;
oo, f omar nota de todas as partidas c chegadas de a viõcs
perlcncontes ou não á Escola (typo c numero do apparclhu:
hora, guarniç·ão, ele.). 1\ hum da par lida tí a do rolamento du
avião (:si o rolallH!IILo tl seguido de descollagcm); a da chegada co:Tesponde au mom1•nto em que o avião toca o sólo;
l 0", organizar, em cada dia de vôo, nma parte em duas
vias, de aceôrdo com o modelo regulamentar: uma vara o direetor !f'elmko da instr uc~,;.ão e outm para o commandanle da
Escola;
11°, as fuucções de chefe da pista !-'·ão exercidas por Ulll
official piloto ( capHfíu ou 1 o tenente), deRignado pelo commandante da Escola, mediante proposta do rlircetor tcchnico
da instntet;fi 1J. Est:e o ffü·ial tnr·á como auxiliai' nm sargento,
ad.iunto, encarrngado das partidas ('. um soldado encarregado
do rc~istro das horas de rm ~tida e chegada de cada avião.
1l ~. Fôra das horas d1~ trabalho, as funeçõC's do ehefe de
pista ser.fio exercidas velo offieial de dia á Escola.
115. A:; pa.l't.cs dia rias do e h de de pista são t1·anscriptas
em um livro especial ("ltegü;Lro dos vôos"), sob a fiscalizacão do dirPcto" teehnico da instrnccfio e do commandante da
Escola; no firn do anno esse registro (~ enviado á secr~tal'ia da
Escola.
.
As differcntes fol,has desse registro são visadas pelo director teclmico da instrucção c pelo commandante da Escola.
J Hl. Tonos os ol'ficiacs c pr:H:as do p~ssoal diplomado da
Aviação (naveganlPs e tl'dHJÍI~os), hem 1~omo todos os alumno:;
da Es{'ola (navf'gantPs f' tcPhniros), vossuem uma cade1·neta
de vr)n. A sua ef'cripturn~ão incumbe aos interessados e rlev1~
estar de accôrdo com a do ?'eaistro de vôo da Escola.
As cadeenetas de Yôo siio rcmettidas no dia 1 de cada trimestro á rtirecção teehnica da instrncção, para receber o duplo visto do dire-cto~· technien c do commandanto da Escola,
seno o em Sf'~llidn entr·cgnes aos interessados.
117. As -faltas comrnettirlas contra a disciplina rle vflo
teem caracter particularmPntr ~rave, pelas consequencias dolorosas que podem acarretar.
Os inst.rnctores dos differentes cursos devem esforcar-se
por prevenil-as. levando-as logo ao ~onhecimenf.o do director
techniro da instr·twt·ão qne commumcarâ todas ellas ao commandante da Escolrt, p~ra a devida punição. Esta p(írtc ir at1í
á exclns·ão da Escola.
O chefe da pista assignala igualmente na sua parte diaria
todas as inegularidades verificadas nos vôos efff'ctuados,
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tanto sub o· ponlo dr vista tcchnico em no disci11Iinnl'. Desde
que es:-;as obSC'I'\'ac;ik~i tllfCI'C:3Sern
O pe::;soal
dos uif[l'l'elltt'S
Ctil'SOS UP instl·ucc;fto, o cllPfe da vista
procurarú trr v:·évw
c·ntc•tHiinH'JÜo enm ~~~ instructot·cs dn~ ew·sns intl'rPssados.
Os iusll·ndo:·<·..; t• o ohcfc ria pista, dentro de suas proprias attribuições, toem autoriáarle pat·a inil'rvir, quando julgarmn havrr ainda tempo rlP C'Vitar as conscq11encws desastrosas de urna falta p:·cstes a realizar-se.
C~\PITlJLO

XI

BEHYI(JU DE ,\JlCIIIYU E DESENHO

118. O scrYiço de arehin) e desenho l~ directamenln subordinado no commamlantc da Escola e tem por fim organizar c fornecer todo:-; os documenlos neccssarios ao funccionamento wn·n:al da instnu:c;ão no interior da mc~:nw:.
Para isso, dispõe:
a) de uma rnappolhcca;
ú) de uma bihliothcca;
c) de archivus technicos;
d) do um gabinete dt• trabalhos graphiCO='.

JJU. O srl'vi~:o 1í dil'i~idn por um 1" tcncnle (ou
Liio). com a·;:; st•guinLes attrilmit;ücs:

capi~

a) fazer executar os trabalhos de desenho pedidos pelo
dircetur tcelmico da instrm·cão ao commandante ela Escola
ou determinado.;; por este;
·
b) assegurar a revi::-;ão, a conservac:iío e ,1· distribuição
de todo::; os documcnto:'i cartogt·aphicns nccessario:' ao funccinnnuwnto Lia E:::co1a ( inslrueçâo, commanuu c admini::;tra-

.;ão);
c) a.3::·wgun:r a cla;,sificação methodica e a communicação do5 dnemnPntos dP to(!n a espPcic relativos ú aviac;ãu mundinl (tt·clm;~~a. organizn~:ão, tactica, etc.);
d) HJ<mtc•t· o dir-ecfor·-tC'chnieo da instrucçiio ao corrrntc
da Pxi;;,tt~nei:l clc:"scs docu:JJcntos, :i mcclicla· que forem chegando :l E:.;cola.
1:!0. O SI' I'\ i1·o til' arelli\·o ,. dc~ dcs(~nho di~~ põe do pessoal ~:pg11 intr:
·
fõ) 1 ;,r•t·Yic:o;
:ial'grntn adjunto;

n)

o c!Jcfp

ú)

11ltl

c) d11t1~; .lr• ..:r•nllistas (sal'gl'nto;;;);
11111 areltiYi:·da-daelylogt•apltn (:!" sarg(:ntu);
e) Hlll IJiiJliof ll:•carin (:3'· sargento):
f> um mapnnthcrnrio (3" ~T'gf\ntn);
a) um anxilia1· (civil oa rnilitm·).

d)

1:!1. Os ri(' ...;rnhista:~ pndi'J'ãn

Sl't'

ci\'i;;;,

Olll

falta dc• mi-

lit.arC's, c srrãn nonwaclns por concnrso. Quando civi~, a nomeaç.ão ::rrú f0ita em commissão, dr quo podrrão srr dispensados no m,mcnto em que is-:o convcnlm ao sct·vieo.
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CAPITULO XII
IJU .:\L\TEJ::!AL IJE

L'\HJ:-;u

E lJ.\8 DEPENDENCL\ IJ.\ ESCOl..-\

1:!:! . Para lllle o cn.sinu sr•ja minislrallu rcgula!.·mcrllc,
tcrú:

a

:r:~cola

J) Matel'ial
o)

uma Libliothcea;

b) uma sala de armas;

c) salas para conferencias (com installações cincmatographicas), ext>rcicios na cal'tu, vyloue de regulação, tapeto
rolante, trabalhos mecanicos;
d) um gabinete photographico;
e) uma sala de desenho;
{) um posto mdcorologico:
o) nm po:-;(o radi!J-telegraphieil;
h) um posto medico (pharmacia e enfermaria);
i) as installat:lõ·cs c machinismos necessarios au funccionamcnto do parqtJC';
j) os aviõrs definidos pe lu JH'L'scnl~ regulamento;
li) o armamento e diversos materiaes nccessarios ao f•.mcdoJJamcnto da escola;
l) uma officina de reparação de arma~;
m) um deposito de unmiçõcs, csscncias c a di fiei os diversos;
n) caYallos, muares c viaturas.
B) TC1'1'CIWS

o 1 l<'lTL'lln principal de alr'rrag('lll c linha de til'o;

v) cam1)0 de tiro- acreo (para tiros feitos de aviãu);

c 1 campo de petardos;
d)

f.ct'l'Cllos

auxiliares de aterragem.

1:?:J. Todo o mal.erial da Escola (sal\'o o varqll!') fica:!:;,

a cargo do contado!' almoxarife da Escola, nas cmHliç.~íes fiprlo art. 138; clle nada fornecerá sinão mediante ordem
do commandantc da Escola, recibo da pessoa que pred:;ar e o
"visto" do chefe elo scrvit:o rl'spcctiyo.
12'J.. O commnnd~nf.p, da Escola apresentará, em julho d~~
cada anno, ao rlirPc!or da aYiaç:ãn, o orcamentn npn,ximado
das d<•spczas nece~sal'in~ ;w ensino do anuo sc~nintf'. P, bem
assim, a relação do mntrrial, cnja acquisi~;ão ou crH~ummenda
deYa sct· feiracom antcccdpncia.
f·?!"i. Todo o nwtcrial cu,ia ar,qni:·:ir.üo po:'J;o;a (•xrt>dl~t·
a
Vl'rlm <'srweial pnra 1·s~:n firn tksignada pat·a a K,,_~ola, ~'<'J'a.
JH•dido an dirertor da aYia~ão, para que c~::..:a auf orühdu .l)t'ovideneiP como cni.Pnflf'I' eon\'f'nicntc.
,
1 :!ti. Todo o mul!'t'ial parn os ~~I'I'Yit::n;-; da Escola :wd rnrPhido ]>f'la commi~são JH'I'Yis!a no Reuulomento pm••t
xada~

Adminisfraçtin dos Cm·;ws de Tropa c Estafu~lccimcnto,~ MiU-

tnrcs, devendo fut.('l' par!P da mesma nm tcclmieo da
lhlade a qt:e se destinai' o material.

.~S!WCÍ'l
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SEGUNDA PARTE

Do commando e da administração da Escola
CAPITULO XIII
DO ESTADo-:"rAIOR DA ESCOLA

127. O estado-maior da escola compor-se-ha de:
a) um commandante- coronel ou tenente-coronel;
b) um fiscal major;
c) um ajudante capitão;
d) nm secretario -·1" tenente;
e) tres contadores -- um eapitão o um l" tenente (thesoureiro o almoxari f e) e um :!" tenente (official de aprovisionamento);
f) tres mecticos - um capitão c dous primeiros tenentes;
ff) Ulll }Jharmaceutico ( 1o OU 2° tenente) .
128. O commandante da Escola será um coronel ou
tenente-coronel do Exercito com o curso de estado-maior ou
diplomado em aviação. militar.

Compete-lhe:
corresponder-se diredamente em objecto de serviço da
Escola !'Om qualquer autoridade civil ou militar, quando o assumpto não rxigir a intervenção da autoridade superior;
b) propor ao director de aviação as pessoas que reputar
idoneas para os differeniPS ernpr.·egos administrativos da Escola, quando lhr não competir a nomeação;
c) enviar á Directoria de Aviação, até 1 de fevereiro de
cada anuo, um J'elatorio concernente:
a)

1) ao funccionamrnto do estabelecimento no decurso do
anno anterior;
2) ás despezas a prever para o anno corrente;
3) ás modificações de ordem administrativa a serem feitas no regime in tcrnn da Escola;
d) nomear, dentre os empregadg.;; da administração, na
falta ou impedimento de qqalquer rlelles, o substituto provisorio, cornmunicando o facto á Directoria do Aviação;
e) contractar, em caso de necessidade, qualquer operaria.
communieando o facto á Directoria de Aviação;
f) conceder dispensa, nas mesmas condições que os cornmaJldantes de corpos;
y) mandar, quando julgar necessario, organizar instruccõ·es para esclareecr qualquer parte deste regulamento, no que
diz respeito á varte administrativa;
h) desligar qualquer alumno nas condir.;ões previstas pelo
capitulo XVIII ou demittir emprRtgados de sua nomeação;
t) suspender os empJ'Pg-ados de nomeação superior, quando
incorrPrem em falta grave, dcyendo communicar esse acto immcdiatamente ao director da Aviação;
j) requisitar da :Directoria de Aviação ou comprar dentro
ou fóra do paiz, quando autorizado, o material necessario aos
trabalhos da Escola;
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h) cn) càso de accidentc, enviar sobre o mesmo um relatorio ao director de aviação, e proceder de accôrdo com a legislação em vigor o;
Si o accidentc occorrer durante a instrucção, esse rclatorio será acompanhado do parecer tochnico tio uiroctor teclinico da Escola.
129. Ao commandante da Escola cabem as attrihuit'ões
c.; c commandanto de reg·imento na fórma tio R. I. S. G.; no
que fOr compatível com o regimen escolar.
130. O commandante da Escola desempenhará tambcm
a:; func;:õcs de commandanlc do grupo de aviação.
131. S'crá sulbstituido em seus impedimentos pe.Io fiscal..
132. Ao fiscal, diplomado de aviação ou official com
o curso elo estado-maior, compete especialmente a fiseali-·
za~.:ão geral do material de \'Ôo, assim como do material fechnieo nccessario ao funccionamento da Escola. E' rcsvonsavel perante o rommandante da Escola pelo estado de con~crvação do material de vGb utilizado na inslrucc;ão.
Compete-lhe, além disso: '
a) zelar pela disciplina da Escola, no que diz rc~twitu,
pal'licularmento, ás ordens emanadas do conunandante;
b) observar a conducla dos instructorcs c alumnos;
c) verificar a escripturacão do grupo de avia1:ão e d~
parQue;
d) -verificar si n distribuição do matcl'ial no interior uu
Escola (parque exceptuado, é feita com regularid<lde;
c) verificar e rubricar Lodos. os documentos de ren•iLa
e despeza da Escola;
·
/') dirigir o serviço da secretaria da Escola;
g) vigiar pela conservação em dia do registro UP v(;os;
h) inspeccionar o~ serviços de limpeza e•conscrva..:ão de
todas a~ depemlencias da Escola;
i) fiscalizar a condu c ta dos empregados da Escola.
133. Cabem-lhe ainda as at.Lribuições do fiscal do l'<'gimento de infantaria, facs em no são definidas pelo H. I. S. G.,
nos I imites· cornpàtiveis com o regime da Escola.
Em caso de impedimento, será substituido pelo offki:.1l
mais graduado ou mais antigo que se lhe seguir, ('llf t'l\ o-;
officiaos combatentes, no quadro da administração da E:·wola.
134. O capitão-ajudante é o auxiliar immedialo do fiseal.
Cabem-lhe as attribuiçõcs conferidas pelo R. I. S. G.
aos ajudantes ele regimentos, sem funcçõcs do sccrelariu, no
que furem compatíveis com o regime escolar.
Em caso de impedimento, será subsl Htt ido pt'lO nffieial
subalterno mais antigo, entre os officiaes comlbal.enles, do
quadro da administração da Escola.
135. Aos -officia:cs contadores compelem as attribttieões conferidas, na legislação vigente. aos cargos de thcsonreiro, almoxarife c official de aprovisionamento, dos corpo~
oe tropa e estabelecimtnfos militares.
136. Ao contador-ahnoxarife, que ,~ n rPsponsavPI por
fudn quo estivc:r recolhido ao dl'posilo da Escola c confiado
á ~ua guarda, incumbe :
a) manter em perfeito cslado de conservarão o material
acima referido;
b) pedir com a conveniente antecipação o malerial nc·
cessario ao consumo orclinario;
Leis de 1927- Vol. li
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c) satisfazer com pontualidade os pedido9 que lhe foreh
dPvidanwnle legalizados;
tl) as:-;i~tit· ao exame e vorificacli.o da quantidade e quaIi. lade de ludo o que sahir do deposito;
e) dar varle im,mediata de qualquer avaria nu material
a stlll eat·gu, para que sejam tomadas as providencias necessarias;
f) ter um diario para o lançamento chronologico das entradas c sabidas de todos os artigos que receber ou entregar;
extra h ir do mesmo um balanço que será entreg~ue mensalmente ao eummandante da escola.
137. O secretario da escola, responsavel pelo serviço da
secretaria, deverá:
a) preparar a correspondencia diaria, segundo as ordens
do cummandante;
b) dirigir, fiscalizar e distribuir os trabalhos da sem·etaria;
c) esel'cvcr, registrar e archivar a correspondencia reserYada, quando o com mandante não tomar a si;
d) lançar nos livros respectivos os termos de exames;
e) preparar os esclarecimentos que devam servir de
base ao relatorio do eommandante;
f) cscripturar· as cadernetas dos officiaes e fazer escripturar as das praças;
o) ter em dia o livro de matricula dos alumnos;
h) organizar, sob a direccão do commandante, o h isto rico da escola;
i) executar ou fazer executar pelos seus auxiliares todos
os servit;os não discriminados a,qui, referentes á secretaria c
gue lho forem detern~inados pelo comrpandp;
j) fiscalizar o serviço do porteiro no que diz respeito á
recepção e distribuição da correspond~ncia;
k) preparar as cadernetas de vôo do pessoal navegante,
a que o commandante da escola porá a sua assignatura.
1218. Ao serviço medico da escola compete:
a) tratar os alumnos doentes;
b) prestar soccorros profissionaes, não só aos milila1·es e
civis do m;tabelecimento, mas tambem ás famílias deste. uma
vez que residam nas proximidades da escola;
c I manter em dia o livro-carga e descarga de todo o
maf.1~rial affecto ao serviço de saude;
ti) par-ticipar ao commandante da escola qualquer in<liuio de doença contagiosa ou de epidemia que se manifeste
no estalJclecimenfo, inici,ando os meios para debellar o mal.
Durante as horas de vôo, estará sempre presente um
medico da escola.
Quanto ao mais, o serviço de saude da escola far-se-ha
de arcôrdo com o estabelecido no regulamento para o serviço
nos corpos de tropa, em tudo que for compatível com o regime escolar.
.
139. A escola disporá ainda de um porteiro, um contmuo e dez serventes, que devem cumprir com toda fidelidade e in f crPsse as ordens que lhe forem dadas pelo commandante.
140. O porteiro será encarregado da portaria, compelindo-lhe:
o) rcr'l.~her e expedir a correspondencia official;
RIH'l':-il'll ta rios

b) vet~ar pela séd.e do commando da escola, especialmente
velo fechamento de suas dependencias;
c) cumprir as ordens que receber do commamlante da escola.
Será substituído pelo continuo e, na falta deste, pelo servente que o commandante da escola designar.

CAPITULO XIV
DO COH.PO DE ALUMNOS

141. U corpo de alumnos subdivide-se em varias turmas
conforme as categorias previstas no art. 1O. Os alumnos da
eaLpgoria a) gt·upam-se cn: duas turmas, a saber:
1) praças candic.ata.s a diploma de navegante;
2) praças candidatas a diploma de technico de aviacão.
Os alumnos de cada uma das categorias restantes formam
uma turma para cada categoria.
142. O alumno mais graduado ou mais antigo de cada.
turma terá o encargo C1•e chefe de turma, isto é:
a) conduzir os camaradas aos trabalhos externos em que
devarr. comparecer collectivamente;
b) verificar a presença dos mesmos por occasião dos
exercícios c dar parte ao fiscal das faltas occorridas.
143. O chefe de turma será substituído nos seus impedimentos pelo alumno que se lhe seguir em ordem hierarchica.l
144. Os officiaes supel'iores alumnos dependerão c.irecta ...
mente do commandante da escola.

CAPITULO XV
Do OHtJPo DE AVIAÇÃO

115. O esLado-111aiur du grupo é o mesmo da escola.

Hô. A companlJia extrantuLeraria eomvrellondení o pesneccssario á marcha dos serviços gPracs da nscola e
!-'erá cotnuumdada IWio eapifiio ajudante; e~fe PXCl'C('rá, além
{i~so, a(·c,:ão admin islrati\·a sobrn u pessoal das quatro secções
dn grupo (mcten1·ologia, pholo-aerea, radio-telegr~pllica o de
illltmiJw<;ão) e do posto contra inccndio.
147. A secção photo-acrna comprehenderá o pessoal ne ....
cessa rio ao funccionamfmf.o do serviço phof ograph i co da escola. Será commandada por um 1° tenente.
148. A secção radio-tclographica comprehenderá o pes~oal necessario ao serviço de transmissões terrestres n aereas
da f~scola. Será conm.auc.ada por um f o tenente.
149. A srcção rr.rtrorologica comprehrnderá o pessoal necessario ao funccioJJamrnto do serviço meteorologico ria es...:
cola.
150. A esquadrilha mixta compr~hendrrá todo o pessoal
necessario ao funccionamento dos aviões de guerra ria escola •.
Será commandada por' um capitão e rornprnhrnrlfwá quatro
~oal
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F.ecljues dt~ cinco aviões, comn~amlada cnC·a uma por um 1o te·
nenl e:
P st•q:ão - Aviõc~ leves;
2" sPet·ão - Aviões JT~t~dios (t.ypo exercito);
3" ~,.e(':ão - Aviões módios (typo divisionario);
4" st't~\:ão -Aviões pesados.

J Gt. J\'o que concerne á instrucção, a esquadrilha ntixla
fica ú disptlsit;ão do dirc"ctor technico para o funecionanwnto
dos eur·sos dP laelica, informa~,;ão, tiro e bombardeio, e defesa
tH'l'l''l.l.

15.:.?. A r'SIJUadl'ilha de treinamento é uma unidade adminis·f r·a! h a t·orlllllatuladn pol' um eapilão, e tJUe dispõe do duus
cffieiat•" sulJalt ernos.
CollllJl'PlJPndc:
f") :-:P''\'it•o:;; ;.{L'I'l\OS;

2o) dtm.:-: "::wcções do aviões.
A la H_•c~:ão eomprel!endc lO aviões-escola do dnplo commando e :! a v iê)t•s raladores; a 2", 6 aviões do transição c ü
aviücs de guet'l'a (:2 leves, 2 médios c :! pesados) .
Cadc.1. EPl'\:ão é commandnda por um official.
No lWillo df' vista da insfruct;ão, a esquadrilha de trf'inamPnlo fica :í. inteira dL;posit;ão do direef.or technico para o
fullecionamcnfo do cm·so ele nnvegação c pilotagem.
153. A r :;quadrilha assegura ainda, conforme as ordcn~
do commaJHianlt•. o tr·(~inanH'nf.o aereo de pilotagem do pessoal
nave;.:anll' dH c:--!·ola não matriculado nos cursos, e rio rr-.;soal
('sh·aÍlllo ú f•s<~L•ln rt'gttlarmcntc autorizado a voar (em particulaJ• dt~ pns~(lal da Direcloria fie Aviação) .
CdJl'--llu-, igtlalmente facultar o treinamento UPJ'CO do
pe::.soa~ diplonwüo d-a avia~ão da
!~issão
Militar Franccza
toda-; a" vezes qt:o i:-so fôr solicitado ao commandantc da escola pnlo din·dm' leclmico.
15-í. A companhia de operaria~ comprchenderú lodo o
lH'ssoal lH'Ct's-.;al'io ao fmwc·ümanwillo do parque da <'seob;
sL·t·ú t·onllnandada ptH' ttm capitão.
155. Hial'iamcule, os eommandan!cs das P-squadrilhas
rriixla e de treinamento <'nviam ao dircctor technico da
instrne~,;ão c ao eommandanln da escola uma parte esclarecmHh-o-; rclalivamrntc á situação de seus aviões (da vcspera.
á tarde de~se dia). Quanto aos aviões indisponivcis por mais
de um dia, n parte devl'rá indicar a duração m·ovavcl dos
trabalhos em andamento.
156. 0:; eormnamlanles do mtirladc (esquadrilha mixta P.
Psqnadl'ilha d•! fr·t~inaiJHmlo) dP.V<'rão, nnles rlc eada vt1o, YPl'ifir:-.t· 1 1 PSI.aflo dos 3!•parclhos; 8ÜO por ÍSSO rCSp011'5UYeiS
Jjcr~wte o fL~cal.
15 i. n ~•'r':i~e in f el'llo da c:'cola far-:::f'-ú de aceôrdo rL~m
o.; !H'irwipio:; f,t~!·ae~ do fi. l. S. G.
Esf ão i~f'tllo~: dcssP scl'viço:
o~ nfficiacs de eslado-maiot' tla escola:
Os inc;trur!o!·cs, auxiliarl's rlc instrnctor e os motlii'll'ó•s;
As lll'íl(.'as diplomadas e e:-:pccialislas;
As Jll'aça~ da companhia do operados que se não achem
conlí·mpladn-.. n~s cate ~orias prPccdcntcs, nu~s prn• a.:; qnal's
pe~;a o eommandantc rio parque essa isenção, desde que concorde o eommamlanle ela escola;
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As praças nlumnas.
158. Aos commandantes de companhia c esquadrill~a
compelem todas as altribuições consignadas vara os commandantes de companhias incorporadas, em tudo o que não eont,rarrar o regime escolar e a natureza dos serviços.
159. Aos officiaes subalternos das companhias, esquadrilha:> e ~c·cções competem ns mesmas attribui~ões propriü.S do3
St'll~ Jl!)Sf o:;; n'l~ eompanhin~ incorporadas.

CAPITULO XVI
fJO P.\HQuG

160. O parque da escola Lem a sua funcção definida pelo
art. '12. Será commandado por um capitão (diplomado em
f.echnica de aviação), auxiliado por um 1o tenente-ajudante,
um 1° tenente subalterno e um official contador (ahnoxarifc).
161. O parque comprehende quatro serviços; cada serviço,
elementos diversos e um numero variavel de divisões; cada
clivisão um certo numero rlr secções: cada secção uma oú varias
turmas.
Cada serviço é dirigido por um official, cada cliYisüo poe
nm sargento-ajudantí~ diplomado teehnico, cada sec~ão por um
f.aJ·~ento diplomado technico ou especialista c cada turma pot•
vm sargento ou cabo especialista.
1o. Serviços geraPs:
a) com mando;
b) contabilidade.
2°. Serviço de OlH'ot•isionamcnto:
a) gabinete;
I;) 1" divü;ão - deposito;
c) :!" divisão material rm framdfo.
3°. Sm·1•içn de 1'epm·w~Dr.s:
a) gabinete technico;
b) ga·binl"te dP analysr~ c rc~islencia de mal PriaPs ('I);
c) 1" divisão motore~;
d) 2" divisão - aviões;
e) 3" divisão metacs;
f) ·~"divisão- fPla c vnrni1.;
O) 5" divisão madeira;
h.) (i divisão elcctrieidaclc;
·o 7" divisão - m·mamcnto e nrf.ifieio::;;
.i) R• divisão viaturas-anfomoveis.
t,o. Serriçns tlh•C?'.'WS:
n) ronsl"l'Yação do trrrrno f' dns rom:frnr<;õPs;
lJ) transportes;
r·) r111'so dos P.:::pPci:llistns.
3

(1) ProvisorinmPnll', mnis
DirPr.f nria da Aviarão.

farfifl

Pf'J':í

PneorpOI'adn

:í.
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1·62. O com mandante do parque deverá:
a) enviar com antecipação ao commandante da escola os

pedidos 1lo material necessario ao funccionamento do parque;
b) satisfazer ·os pedidos regulares das unidades;
c) verificar a quantidade e a qunlidade do material entregue no seu armazem;
d) communicar as avarias havidas com o material e tomar
as medidas necessarias para as remediar;
e) manter em dia a escript.uração das entradas e sahida:~
do material do arrnazem, dando disso, mensalmente, uma
parte minuc,iosa ao rommandante da Escola;
f) estabelf'eer, a 31 de L1:ezembm de cada anno, a situação
geral do material dn toda a f'specie existente no parque;
a) dirigir O funecionanwnto do I>Urf[lW r, participar nlf'nSalmentc o rendiicPnlo ohl.ido na repartição do material:
h) dar todas us instrucGÕCs necessarias á formação dn
pessoal especinlüd;l não diplomado, necessario ao funccionamento ca escola;
i) nssegurar a conservação dos edificios da escola e o serviço de. transportes. conforme as ordens dadas a esse rcsppifo
pPlo commandante da escola;
.i) mandar experimentar pm v(Hl os aviões antes de os C'll·tregar ús unidades (esquadrilha mixta e secção ~~.e treinamento). Dispõe para isso de um 1° tenente c de um sargentopiloto;
k) asse~urar n boa conservação do campo de aterragem,
conforrr:e as ordens do commandante da escola. O director fp.
chnico fará a csfe as propostas necessarias para que o refp ..
rino campo pcrmitt~ o funccionamento regular dos cursos;
l) informar o c·irN~for fP-chnico P o commandante da rs-rola do rst:Hln rm rplP ::r rnronfrflm ns rrpnra~Õf's r)o maf.Pri::-:1
QP, vôo.
CAPITULO XVII
Do C:ONRELTTO DE ADMINISTRAÇ.~O

i·63. O com;elho de administraºão comprehenderá:
O commandanf e da e~cola;
O fiscal;
O commnndnnf P do parrrur;
lTrn instructor;
Os officiaes contadores.
O conselho fnnccionará de accôrdo corr: o Rt:nTulamento

'Para Adminisfrnr;ifo dos Cm·1ws de Tropa e Estabeleciment,,~t
Militares.

CAPITULO XVIII
DO SYATE.l\1A DISCIPLINAR

. i64. O c?mmandanfe da escola tem as attribuições rliscifhnnres prev1stn~ parn os commandanfes de regimentos pelo
.l. I. R. G.
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!65. Em caso de indisciplina grave, póde desligar da escola o alumno que a houver commeltido, enviando depois uma
pat·tc a osRe respeito ao Mini~Lnl'io da Guerra. por intermee;io
da Directuria Ja A YÍU(.'Üo. O ministr·o der~idir(t do de:-'lino a
~f· r dado ao culpado.
166. As faltas no serviç.o normal da escola corr.mettidas
pelos inslructores, auxiliares ou monit~res motivarão •• q~an_do
JUstificadas, a perC.a de metade da d1ar1a a que lhes de direito
o cargo, e, quando não justificadas, darão logaJ' á perda da
mesma diaria. Esta pnnif:ão nfío excluo a acc.:iio diseiplinar a
que o easo esteja sujeito.
As faltas commettidas pelos instructores, auxiliares e monitores dcyerfío ser .instificartas perante o C·tllllll1andan1P dn
P~coln.

167. O compnt·ccimento c,os instructores, auxiliares, monitores f' alumnos sr·t·<i eomprovarlo pelo rrgbfro ria instt·ucc:ão crr. um livro, que será diariamente visado pelo eommandanfc on por um auxiliar da administração, com ordem sua.
t68. Quanto ú t't'Nlll<'ll!'.ia, flUO Sf'J'á obrigatol'ia, obscrvacsc-ha o seguinte:
Ao alumno que. por motivo justificado. faltar no mesmo
<lia a uma on mais aulas ou exercicios, marcar-se-ha um
ponto: não havendo jus f ificacão, marcar-se-hão tres pontos.
Essas fali as. quando não justificadas, serão tamhrrn punidas disciplinarmrnte. conforme as circumstancia5.
O alumno será desligado do ~stabelecimento ao attingir
trinta pontos durante o anno lrctivo. Se, porPm, houver contribuído para isso enfermidade grave. QUr o tenha retido no
!rito durante laqm tempo, faefo comprovado pela junta militar de saude da Directoria r!.e Saude, ser-lhe-ha pPrmiftido
"nntinnar na r>scola e repelir o~ srus esturlos no anno sflg-ninte.
Essa concessão não porlerá ser feita mais ele uma vez.
A justificação das faltas será feita rxclnsivnnwnt.r prrnnt.P o com mandante da Pscola.
169. Os instructores TIÍIO }JOdem flif~pensar a]umno rJn anla
ou instrucção. cabendo-lhes rr.anflar· mat'Cat' ponto ao fllll' sr
retirar dos trabalhos escolares.
170. Serão as seguintPs as penas rorrecrionnrs qnP o
!'ommandanfe da Pscola poriPrtí. impôr nos alnnmos:
1•. rPprehcnsfio Pm particular:
2•. reprchPnsfío mot iYadn mn boletim:
:l", rlrfen~fío. nn PRr~nla. af,p :10 dias:
,.., pl'isi'io nn Psrola por 11111 o trinta dias:
!)•, desligamrnfo. q11nndo a fnlln fôr d1• nnfut·Pza ~r:tY<' "
inndntissiYPl nu. quanrlo no Pspar,o dr dow ntf'zrs, ou rm f!"rnpo lllf'nor. o alumnn c·omnwiiPr Rris ou rr.nis lransgrflssõps disciplinarPs. sPndo trcs df'llns. rwlo nwno:". pnnidas cnrn rrisiío
" Jll'PilJ(Jiciar::: :1 rlüwiplinn psrnlat·.
171. O minio;fl'o rla GIJPrr~~ pod~rá tranrar a mafriePin
rom ffllP frNTIIPnfa n- P-srola qnalquct' alnmno r.n.in ront.imwrãt1
llf'St.P instituto rlP f'nsino fôr. n s011 jllizn. tHH'iYn :í disriplilia.
~f' fôt' pracn flp fll'•\ pod0r:í manrlnr' dnr-1111' haixn rlo srrvi<'n
1
1 ·0 Bx0rcito. caso o;r•.in itH'OllYf'lliPntn n s11:1 pPrmnn0nria
rw.:;
rorpo~ de trona .
ParniU'apho nniro. Fica (lJlfPnrlido quP t•ssp prorPrlimPnfo
nfío isPnfn o cnlpndP dn nr~fin prnnl flllf' lhr po:::sn rah0r. ~(l
fí'\r n rac:o, nos t.rrrnos da lf'gisTnl'fío 0m vitmr.
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172. Os alumnos de !.idos e os presos no recinto da rscola
fi ca m ollrigac',os aos traJJalhos pscolarcs.
173. r(Js insl L'UCI.orcs brasilt>iros poderão impôr aos alun~nos, por faltas commellidas dnrantc a licão on cxcrcicio, as
~.cguintes penas:
1.., reprehensão em particular;
2", repechensão em presença C•OS alumnos;
~~a. retirada da aula ou exercício, com marcação de ponto.
1TL Se a applieação dessas penas não fôr snfficienl c,
<lnda a gravidade dn falta, os instructores poderão tnmh0m
pr·pnrl{'r os nlumnos á ordem do commandante.
17!J. To1'•a damnificação d1~ qualqnc'r parle do Nüahrlccimcnto c, em geral, de qualquer objecl o pertencente á Fazenda
Nacional (com exccpção de aviões e material de instrHC<iilO,
en~ casos jus ti ficaveis), será reparada á custa de quem a ti ver
causado, além {lo alguma das penas comminadas neste regulamento do que o nutor srh passivcl, conforme a importanria c ~ravidade do caso.
176. O alumno .que fôr cncontrac'o em flagrante n til i7.nndo recm•sos fraudulentos para responder -ás questões tlf'
qualquf'r trabalho escriplo. inrlusive exame, será desligado da
r·scola logo que o commandnnte .rla mr.sma tenha conhel~inlf'lllo
ofl'icia1 da occorrencia.
177. Todo;;; o~ rmprcgados da escola serão responsavois
nrlns fnltns que ron~mcHrrcm no exercício das .suas fnncçõcs.
hPm como r<>las que e.cixarrm que os seus subordinados romJtll'! Iam Pm JWP.iuizo do serviço ou da Fazenda Naeional.
178. Os inst.rncforcs. auxiliarrs e monitores firariío c:;n,lPito;;; nas suas faltas ás prnas applicavcis aos milHares qn'lndo faltam ao .serviço a que são obrigados.
f79. Todo os funccionarios da Escola ficam sniPifns fis
flisposiçõcs disciplinares do n. I. S. G. no que nfio PSt.iVf'l'
fJI'I'Yisfo no prPsrnte regulamento.
180. Para a verifina\:.fío da frequcncia dos Pmpregados,
havnrá livros f,e ponf.o ou nnlr·os mPios quaf'Sqlwr ddPI'IIIÍil:ldos pelo comm::mdante.
18l. O rommandnnf.c poflcr:í rslahclrccr prrmiM, rnja
arqnisic:ão rorrcr:í. por ront.a do eofre fla Psrola, para srrPm
r;ic:;t.rihuidns no fim dos cursos aos alumnos que mais se disf i11gnirem, procurando assim psf.imular o gosto dos Psludos.
182. O n lumno que houver complrtm1o o curso não po.c'.erá nbandonnr o ExPrcifo por baixa on demissão senão depois dP llnYPl' S01'Virlo mnis rinro annos rm snns flieiras.
CAPITULO XIX

183. O commanrlanfc dn pscola scr:i nomeado po1· fll"rrrfo;
os demais nffiriaPs pnr ]Wrfnria rlo ministro da GnPrr·a. mPdiante ln·ovusf.a dn r·nnJmmHinniP d:1 nsroln. c pan•rPJ' do dircr.fm' d:1 Aviacfio.
0::; instrnrfnrPs, nuxilinrPs c monitore~ srrão t-srolhido~
rntrP n JlPSsnal diplomado rl:l rn-in1~ãn P nnnwados ]wlo millÍ-I"r' th r!lll'l'l'n. mr·di:1nl0 prnpn.::t:t do dir'f'rlnt' lt•rlrniro
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da inst.rucção, acompanhada do parecer do dircctor da aviação
e do chnfo do estadn-maim· do l~xcrcifo. Alguns instrucfore~
podcrfto ser rscolhiuos entre oR officiaes das onl rns armas qne
t.,nham o cm·so das Eseolas rlP Apcrfei<:oamento de Offici:ws
on de Estado-1\Iaior. (Reg. 1H:!O ou revisão) •
A funcção do instructor ó considPrada como mr~ra cc.mr.;i~~iío militar.
Os professores civis serão nomeados annuahnentr• 1wlo
n!inistro, confot·rne as necessidades do cnsiiJO.
18-1. Os instructores c auxiliares não poderão sct' conser~
vados nessas funcçõPs por mais de cinco annos. Condrú fazer
a substituição sempre pela metade do numero drss(•s funrcioI'ario~.

Os monil ores niío poderão servir na rscola por mais do
condif;õrs
mtteriores.
Todos esses prazos serão contados depois qnc entrnr em
exrcu(;:io o presente regulamento.

does annos. Devem ser Sllibstituidos nas mesmas

CAPITULO XX

18rl. Os officiars e prar.as, assim como o pl:'ssoal ciYil
da Psrnla ( instrnr~ão, administ.raç-ão e sm·vi(.'os auxiliarp:;;),
fPt'ãn dit·Pifo :ís yanfafrPIIS IH'CYistas nas lr•is n rler'rf'los P111
vigot'.
Os Pmpt•rg-ndos civis terão os mr~mos vencimentos q11n
()S rlc eat.egoria NlllivalPnfn da :Escola Militar, rxcPptuados os
comprPltPIHiidos rm disposir,õns csprria('s do pt'C:"rntP rn;:rula n H' TI Lo.
HW. Os offieiars instrnetorPs c auxiliarrs qne niio pPrtrncerrm á arma de aviação e os merlicos do serviço de
saudc. tPrão, ulPm do~:: seus vnnrinwnlos, nma diaria de dl'7.
mil rr'•i..; r I 0$000).

nA PTTTTLO XXI

1R7. A Escola de· Avia~.:ão :\filitar ser:'t in51peceionad:\
uma on mais vezes por annn pelo dircctor da aviação, que Pn'riará os seus rclatorios dP in~pecção no chefe do ec;t::ulo maior
flo Exrrcito.
188. O commanrlante da escola dirigirá em típoca opportuna no commandanfP da 1n Divisão de Infantaria o pPrlidn
ria tropa nrcnssm·ia para a in~trncção do pessoal. Essa ft·opa
ficm·:í. duranfP o frmpn qnr ftlr fixado pr~ln eommanrlnniP :'L
d ispnsir.iin do dirccf or tcchnico da instruc<:ão.
18~. Para os alnmnos do curso dn sargPnto-aviadnr o rPJtimP ria ('Srnla sPrá o de nm corpo rlP 1ropn: para ns nlnmnns
fln rursn dP nspiraniP-aviadnJ' npplicnr-sr-:í n rPgiml' riP intNnalo da Escola 1\lilitar.
1~0. O Pnsino dP Pqnifar,ãn sPr:í. ministrado nas mPsmn.s
rnndit.·iil':-' qltf' nn~ :d11nmn.;; dn::; E~rnln::; llr> lntPnrlPncin ~_, d1•
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As praças nlumnas.
158. Aos commandantes de companhia c esquadrill~a
compelem todas as altribuições consignadas vara os commandantes de companhias incorporadas, em tudo o que não eont,rarrar o regime escolar e a natureza dos serviços.
159. Aos officiaes subalternos das companhias, esquadrilha:> e ~c·cções competem ns mesmas attribui~ões propriü.S do3
St'll~ Jl!)Sf o:;; n'l~ eompanhin~ incorporadas.

CAPITULO XVI
fJO P.\HQuG

160. O parque da escola Lem a sua funcção definida pelo
art. '12. Será commandado por um capitão (diplomado em
f.echnica de aviação), auxiliado por um 1o tenente-ajudante,
um 1° tenente subalterno e um official contador (ahnoxarifc).
161. O parque comprehende quatro serviços; cada serviço,
elementos diversos e um numero variavel de divisões; cada
clivisão um certo numero rlr secções: cada secção uma oú varias
turmas.
Cada serviço é dirigido por um official, cada cliYisüo poe
nm sargento-ajudantí~ diplomado teehnico, cada sec~ão por um
f.aJ·~ento diplomado technico ou especialista c cada turma pot•
vm sargento ou cabo especialista.
1o. Serviços geraPs:
a) com mando;
b) contabilidade.
2°. Serviço de OlH'ot•isionamcnto:
a) gabinete;
I;) 1" divü;ão - deposito;
c) :!" divisão material rm framdfo.
3°. Sm·1•içn de 1'epm·w~Dr.s:
a) gabinete technico;
b) ga·binl"te dP analysr~ c rc~islencia de mal PriaPs ('I);
c) 1" divisão motore~;
d) 2" divisão - aviões;
e) 3" divisão metacs;
f) ·~"divisão- fPla c vnrni1.;
O) 5" divisão madeira;
h.) (i divisão elcctrieidaclc;
·o 7" divisão - m·mamcnto e nrf.ifieio::;;
.i) R• divisão viaturas-anfomoveis.
t,o. Serriçns tlh•C?'.'WS:
n) ronsl"l'Yação do trrrrno f' dns rom:frnr<;õPs;
lJ) transportes;
r·) r111'so dos P.:::pPci:llistns.
3
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
1·62. O com mandante do parque deverá:
a) enviar com antecipação ao commandante da escola os

pedidos 1lo material necessario ao funccionamento do parque;
b) satisfazer ·os pedidos regulares das unidades;
c) verificar a quantidade e a qunlidade do material entregue no seu armazem;
d) communicar as avarias havidas com o material e tomar
as medidas necessarias para as remediar;
e) manter em dia a escript.uração das entradas e sahida:~
do material do arrnazem, dando disso, mensalmente, uma
parte minuc,iosa ao rommandante da Escola;
f) estabelf'eer, a 31 de L1:ezembm de cada anno, a situação
geral do material dn toda a f'specie existente no parque;
a) dirigir O funecionanwnto do I>Urf[lW r, participar nlf'nSalmentc o rendiicPnlo ohl.ido na repartição do material:
h) dar todas us instrucGÕCs necessarias á formação dn
pessoal especinlüd;l não diplomado, necessario ao funccionamento ca escola;
i) nssegurar a conservação dos edificios da escola e o serviço de. transportes. conforme as ordens dadas a esse rcsppifo
pPlo commandante da escola;
.i) mandar experimentar pm v(Hl os aviões antes de os C'll·tregar ús unidades (esquadrilha mixta e secção ~~.e treinamento). Dispõe para isso de um 1° tenente c de um sargentopiloto;
k) asse~urar n boa conservação do campo de aterragem,
conforrr:e as ordens do commandante da escola. O director fp.
chnico fará a csfe as propostas necessarias para que o refp ..
rino campo pcrmitt~ o funccionamento regular dos cursos;
l) informar o c·irN~for fP-chnico P o commandante da rs-rola do rst:Hln rm rplP ::r rnronfrflm ns rrpnra~Õf's r)o maf.Pri::-:1
QP, vôo.
CAPITULO XVII
Do C:ONRELTTO DE ADMINISTRAÇ.~O

i·63. O com;elho de administraºão comprehenderá:
O commandanf e da e~cola;
O fiscal;
O commnndnnf P do parrrur;
lTrn instructor;
Os officiaes contadores.
O conselho fnnccionará de accôrdo corr: o Rt:nTulamento

'Para Adminisfrnr;ifo dos Cm·1ws de Tropa e Estabeleciment,,~t
Militares.

CAPITULO XVIII
DO SYATE.l\1A DISCIPLINAR

. i64. O c?mmandanfe da escola tem as attribuições rliscifhnnres prev1stn~ parn os commandanfes de regimentos pelo
.l. I. R. G.
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!65. Em caso de indisciplina grave, póde desligar da escola o alumno que a houver commeltido, enviando depois uma
pat·tc a osRe respeito ao Mini~Lnl'io da Guerra. por intermee;io
da Directuria Ja A YÍU(.'Üo. O ministr·o der~idir(t do de:-'lino a
~f· r dado ao culpado.
166. As faltas no serviç.o normal da escola corr.mettidas
pelos inslructores, auxiliares ou monit~res motivarão •• q~an_do
JUstificadas, a perC.a de metade da d1ar1a a que lhes de direito
o cargo, e, quando não justificadas, darão logaJ' á perda da
mesma diaria. Esta pnnif:ão nfío excluo a acc.:iio diseiplinar a
que o easo esteja sujeito.
As faltas commettidas pelos instructores, auxiliares e monitores dcyerfío ser .instificartas perante o C·tllllll1andan1P dn
P~coln.

167. O compnt·ccimento c,os instructores, auxiliares, monitores f' alumnos sr·t·<i eomprovarlo pelo rrgbfro ria instt·ucc:ão crr. um livro, que será diariamente visado pelo eommandanfc on por um auxiliar da administração, com ordem sua.
t68. Quanto ú t't'Nlll<'ll!'.ia, flUO Sf'J'á obrigatol'ia, obscrvacsc-ha o seguinte:
Ao alumno que. por motivo justificado. faltar no mesmo
<lia a uma on mais aulas ou exercicios, marcar-se-ha um
ponto: não havendo jus f ificacão, marcar-se-hão tres pontos.
Essas fali as. quando não justificadas, serão tamhrrn punidas disciplinarmrnte. conforme as circumstancia5.
O alumno será desligado do ~stabelecimento ao attingir
trinta pontos durante o anno lrctivo. Se, porPm, houver contribuído para isso enfermidade grave. QUr o tenha retido no
!rito durante laqm tempo, faefo comprovado pela junta militar de saude da Directoria r!.e Saude, ser-lhe-ha pPrmiftido
"nntinnar na r>scola e repelir o~ srus esturlos no anno sflg-ninte.
Essa concessão não porlerá ser feita mais ele uma vez.
A justificação das faltas será feita rxclnsivnnwnt.r prrnnt.P o com mandante da Pscola.
169. Os instructores TIÍIO }JOdem flif~pensar a]umno rJn anla
ou instrucção. cabendo-lhes rr.anflar· mat'Cat' ponto ao fllll' sr
retirar dos trabalhos escolares.
170. Serão as seguintPs as penas rorrecrionnrs qnP o
!'ommandanfe da Pscola poriPrtí. impôr nos alnnmos:
1•. rPprehcnsfio Pm particular:
2•. reprchPnsfío mot iYadn mn boletim:
:l", rlrfen~fío. nn PRr~nla. af,p :10 dias:
,.., pl'isi'io nn Psrola por 11111 o trinta dias:
!)•, desligamrnfo. q11nndo a fnlln fôr d1• nnfut·Pza ~r:tY<' "
inndntissiYPl nu. quanrlo no Pspar,o dr dow ntf'zrs, ou rm f!"rnpo lllf'nor. o alumnn c·omnwiiPr Rris ou rr.nis lransgrflssõps disciplinarPs. sPndo trcs df'llns. rwlo nwno:". pnnidas cnrn rrisiío
" Jll'PilJ(Jiciar::: :1 rlüwiplinn psrnlat·.
171. O minio;fl'o rla GIJPrr~~ pod~rá tranrar a mafriePin
rom ffllP frNTIIPnfa n- P-srola qnalquct' alnmno r.n.in ront.imwrãt1
llf'St.P instituto rlP f'nsino fôr. n s011 jllizn. tHH'iYn :í disriplilia.
~f' fôt' pracn flp fll'•\ pod0r:í manrlnr' dnr-1111' haixn rlo srrvi<'n
1
1 ·0 Bx0rcito. caso o;r•.in itH'OllYf'lliPntn n s11:1 pPrmnn0nria
rw.:;
rorpo~ de trona .
ParniU'apho nniro. Fica (lJlfPnrlido quP t•ssp prorPrlimPnfo
nfío isPnfn o cnlpndP dn nr~fin prnnl flllf' lhr po:::sn rah0r. ~(l
fí'\r n rac:o, nos t.rrrnos da lf'gisTnl'fío 0m vitmr.
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172. Os alumnos de !.idos e os presos no recinto da rscola
fi ca m ollrigac',os aos traJJalhos pscolarcs.
173. r(Js insl L'UCI.orcs brasilt>iros poderão impôr aos alun~nos, por faltas commellidas dnrantc a licão on cxcrcicio, as
~.cguintes penas:
1.., reprehensão em particular;
2", repechensão em presença C•OS alumnos;
~~a. retirada da aula ou exercício, com marcação de ponto.
1TL Se a applieação dessas penas não fôr snfficienl c,
<lnda a gravidade dn falta, os instructores poderão tnmh0m
pr·pnrl{'r os nlumnos á ordem do commandante.
17!J. To1'•a damnificação d1~ qualqnc'r parle do Nüahrlccimcnto c, em geral, de qualquer objecl o pertencente á Fazenda
Nacional (com exccpção de aviões e material de instrHC<iilO,
en~ casos jus ti ficaveis), será reparada á custa de quem a ti ver
causado, além {lo alguma das penas comminadas neste regulamento do que o nutor srh passivcl, conforme a importanria c ~ravidade do caso.
176. O alumno .que fôr cncontrac'o em flagrante n til i7.nndo recm•sos fraudulentos para responder -ás questões tlf'
qualquf'r trabalho escriplo. inrlusive exame, será desligado da
r·scola logo que o commandnnte .rla mr.sma tenha conhel~inlf'lllo
ofl'icia1 da occorrencia.
177. Todo;;; o~ rmprcgados da escola serão responsavois
nrlns fnltns que ron~mcHrrcm no exercício das .suas fnncçõcs.
hPm como r<>las que e.cixarrm que os seus subordinados romJtll'! Iam Pm JWP.iuizo do serviço ou da Fazenda Naeional.
178. Os inst.rncforcs. auxiliarrs e monitores firariío c:;n,lPito;;; nas suas faltas ás prnas applicavcis aos milHares qn'lndo faltam ao .serviço a que são obrigados.
f79. Todo os funccionarios da Escola ficam sniPifns fis
flisposiçõcs disciplinares do n. I. S. G. no que nfio PSt.iVf'l'
fJI'I'Yisfo no prPsrnte regulamento.
180. Para a verifina\:.fío da frequcncia dos Pmpregados,
havnrá livros f,e ponf.o ou nnlr·os mPios quaf'Sqlwr ddPI'IIIÍil:ldos pelo comm::mdante.
18l. O rommandnnf.c poflcr:í rslahclrccr prrmiM, rnja
arqnisic:ão rorrcr:í. por ront.a do eofre fla Psrola, para srrPm
r;ic:;t.rihuidns no fim dos cursos aos alumnos que mais se disf i11gnirem, procurando assim psf.imular o gosto dos Psludos.
182. O n lumno que houver complrtm1o o curso não po.c'.erá nbandonnr o ExPrcifo por baixa on demissão senão depois dP llnYPl' S01'Virlo mnis rinro annos rm snns flieiras.
CAPITULO XIX

183. O commanrlanfc dn pscola scr:i nomeado po1· fll"rrrfo;
os demais nffiriaPs pnr ]Wrfnria rlo ministro da GnPrr·a. mPdiante ln·ovusf.a dn r·nnJmmHinniP d:1 nsroln. c pan•rPJ' do dircr.fm' d:1 Aviacfio.
0::; instrnrfnrPs, nuxilinrPs c monitore~ srrão t-srolhido~
rntrP n JlPSsnal diplomado rl:l rn-in1~ãn P nnnwados ]wlo millÍ-I"r' th r!lll'l'l'n. mr·di:1nl0 prnpn.::t:t do dir'f'rlnt' lt•rlrniro
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da inst.rucção, acompanhada do parecer do dircctor da aviação
e do chnfo do estadn-maim· do l~xcrcifo. Alguns instrucfore~
podcrfto ser rscolhiuos entre oR officiaes das onl rns armas qne
t.,nham o cm·so das Eseolas rlP Apcrfei<:oamento de Offici:ws
on de Estado-1\Iaior. (Reg. 1H:!O ou revisão) •
A funcção do instructor ó considPrada como mr~ra cc.mr.;i~~iío militar.
Os professores civis serão nomeados annuahnentr• 1wlo
n!inistro, confot·rne as necessidades do cnsiiJO.
18-1. Os instructores c auxiliares não poderão sct' conser~
vados nessas funcçõPs por mais de cinco annos. Condrú fazer
a substituição sempre pela metade do numero drss(•s funrcioI'ario~.

Os monil ores niío poderão servir na rscola por mais do
condif;õrs
mtteriores.
Todos esses prazos serão contados depois qnc entrnr em
exrcu(;:io o presente regulamento.

does annos. Devem ser Sllibstituidos nas mesmas

CAPITULO XX

18rl. Os officiars e prar.as, assim como o pl:'ssoal ciYil
da Psrnla ( instrnr~ão, administ.raç-ão e sm·vi(.'os auxiliarp:;;),
fPt'ãn dit·Pifo :ís yanfafrPIIS IH'CYistas nas lr•is n rler'rf'los P111
vigot'.
Os Pmpt•rg-ndos civis terão os mr~mos vencimentos q11n
()S rlc eat.egoria NlllivalPnfn da :Escola Militar, rxcPptuados os
comprPltPIHiidos rm disposir,õns csprria('s do pt'C:"rntP rn;:rula n H' TI Lo.
HW. Os offieiars instrnetorPs c auxiliarrs qne niio pPrtrncerrm á arma de aviação e os merlicos do serviço de
saudc. tPrão, ulPm do~:: seus vnnrinwnlos, nma diaria de dl'7.
mil rr'•i..; r I 0$000).

nA PTTTTLO XXI

1R7. A Escola de· Avia~.:ão :\filitar ser:'t in51peceionad:\
uma on mais vezes por annn pelo dircctor da aviação, que Pn'riará os seus rclatorios dP in~pecção no chefe do ec;t::ulo maior
flo Exrrcito.
188. O commanrlante da escola dirigirá em típoca opportuna no commandanfP da 1n Divisão de Infantaria o pPrlidn
ria tropa nrcnssm·ia para a in~trncção do pessoal. Essa ft·opa
ficm·:í. duranfP o frmpn qnr ftlr fixado pr~ln eommanrlnniP :'L
d ispnsir.iin do dirccf or tcchnico da instruc<:ão.
18~. Para os alnmnos do curso dn sargPnto-aviadnr o rPJtimP ria ('Srnla sPrá o de nm corpo rlP 1ropn: para ns nlnmnns
fln rursn dP nspiraniP-aviadnJ' npplicnr-sr-:í n rPgiml' riP intNnalo da Escola 1\lilitar.
1~0. O Pnsino dP Pqnifar,ãn sPr:í. ministrado nas mPsmn.s
rnndit.·iil':-' qltf' nn~ :d11nmn.;; dn::; E~rnln::; llr> lntPnrlPncin ~_, d1•
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Veterinaria, em quanto a Escola de Aviação não dispuzer dos
mPios apy·oprindos para isso.
19t. Applicar-se-ão á Escola de Aviação Militar, com
a devida correspondencia, as disposições gerae!=l dos r~gula
mrmtos das outras escoln~ milifnres qun não rontrarirm as rlo
pl'rsenfo rrgt~lnmenfo.
CAPITULO XXII

1!12. O official da Missão Militar Frnnc~za que exerça o
cargo de director tcchnico da escola terá um gabinnto nesse
Psfahelecimento P á snn disposição rlirpr.fa o ~eg-ninfr pf'ssoal:
Tres amanuen~e~ (dactylographo~) ;
Dois sofdados de ordens.
193. O processo de matricula no curso de sargenlo-aviador, previsto no capitulo IV. só entrará flm vigor para o anuo
escolar de 1928. O exame prévio para a matricula no anno
nscolar rle 1927 f:u·-se-á de accôrdo com as insfrnct'Õfl~ rle 26
do abril de 1926.
·
194. O presente regulamento entrará em vigor panlat.inamente, á medida que os recursos materiars da escola, notarlamente para o ensino, o permittam.
195. Revogam-se as dispm~icões em contrario.

Rio de .TanPiro. 2 de jnnhó de 1927. -

rios Passos.

DEORF.TO N. 17.818-

Nestor Se7:r(?·Pdo

DE? DE .TUNHO DE

1927 (*)

App1·m•rt o esfofufo da .11'Ífl('r7o llfilitm·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnsil,
usando tJa attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da
Constituição e fendo em vista o art. 15 da lei n. 5.168, de
13 de janeiro ultimo. resolve approvar o estatuto da Aviação
Militar. que a este acompanha. assignado pelo gP.nPT'al rir oivisão Nestor Sezefredo dos Passos, ministro de Estado dos
Nrgocios da Guerra.
Rio de Janeiro, 2 dê j1unho de 1 !l2i. 1Oôo da InrlepPndf'IH'in r :19° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P . DE

SOUSA.

Nestor Seze{redo rlns Passos.

AOTOM PO

POD~ft

IXRCUTIVO

ESTATUTO DA AVIAÇÃO MILITAR
PESSOAL. DA AVIAÇÃO E SUAS FUNCÇÕEB

Art. 1. O pessoal da arma de aviação comprehende:
A) Pessoal diplomado ( officiaes e praças) :
a) navegantes-aviadores;
b) technicos de aviação.
B) Pessoal não diplomado (praças) :
a) especialistas de aviação;
b) auxiliares e serventes;
c) praças que des·empenham serviços communs a todas
·rmas.
0

Art. 2. Aos officiaes e sargentos do pessoal navegante
corrcspondern as seguintes funcções:
A) Of(iciaea:
a) navegador-aviador;
b) piloto-aviador;
c) observador-aviador;
d) nwtral1hador-aviador.
B) Sargentos :
a) piloto-aviador;
b) metralhador-aviador;
r?) photographo-aviador.
Art. 3." Aos. officiaes c sargentos rio pessoal technico correspondem as seguinte~. funcções:
A) Of(iciaes:
n) engenheiro de aviação;
b) mecanico de aviação;
c j radiotelegraph ista de aviação.
B) Sargentos:
a) mecanico de aviação;
b) meeanico de armamento de aviação;
c) f' I ec tric ista de aviação.
Art. 4. Aos especialistas de aviação corresponde uma das
funcções seguintes:
Montador de motor:
fixo;
rotativo;
M-ontador de avião;
- Serralheiro;
-Ferreiro;
- Caldeireiro;
- Latoeiro;
- Soldador;
0

0
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Fundidor;

Cw.;Lnreiro;
.Entrlador;
Cai·pinteiro;
V Pri ficadm·;
JJpsenhista;
Torneiro;
Ajustador;
P ltotographo;
:\I d POJ'nlogista.
Ar!. r;.o

O~

mt:rilim·c.t prrrnchrm

rt~

funct,:õr.~

dn:

-Bombeiro;
- \'ttlcnnizador;
- Indutador;
Pintor;
- Motorista (chau{{ett1');
- Machinista;
- Mccanico de viatura.
Os servente,, são dPstinados a auxiliar, qurr o~ diplo-mados tcclmicos, quer os especialistas nas stws diffPI'Piltes
funeções.
Art. G.n As funcçõrs abaixo especificadas pndrrão ~e r
rxrreidas }Hil' l'ivi~. quando isto for previsto no orçamrnto
d:t Ot11•rra:

Elrctricista:
Caldeireiro;
Soldador;
Carpinteiro~

-

Verificador;
Desenhista;
Preparador;
Torneiro;
Ajustador;
Mrcanico de viat,ura;
I•'undidor;
Trahal hadm·;
BornhPiJ'n.
,\D:\TISR.\0 NOS DIFFERE:'\TER QUADROS

Art.. 'i . Para a admissão noH quadros da arma como
navcgantrs ou tPchnicos, devem os officincs e· praças possuir o rPspcctivo diploma, concedido pela E~cola do Aviação
l\1 ilitar.
Art. fV Os rliTlloma~ do~ offiri:ws rnrrPspondom a llm
ntmwro varian~l de funcçõPs:
0

a) nipltJma mil i for de nnrl'(Jf1Çt7o OCJ'l'O:

C:lf Pgoria A:

Pifoto c nwtralhador;
Oh:-'Prvador P nwlralharlm·.
\.aiPgnria B Pilnln, ohsi'J'\'rtflnr e mrtralhador.
b) niplomn militai' SUpm•ior de navcgaçtio (lf'l'PU:

Piln! n. n)l>;:f'J'\":ltlnJ',

lllf'fl':t lhnrl•)J' P

11:1.\'Pgaflnr.
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c) Diplom.a militar de tcchnica de aviaçúo:
1\lelralhador, Inccanico c ratliotclcgTaphisla.

d) Diploma militw·

SUJJC1'Í01'

de tcchnic(t de

avilt~·t1o:

.Eng·cnheiro.
Art. 9." Os diplomas dos sarg·entos correspondem sempre
a uma só funcção (piloto, metralhador, photographo, mccanico, mecanico de at'manwnto ou electricista) .
.\rt. 1o. Para a admissão como especialista, as praças
den~m possuir o respectivo certificado •
•\.rl. ·fi. Os officiaes c praças do pessoal tliplomado
tlevem realizar provas acrcas periodicas, scmestraes para o
ve~soal mtvegantc e annuaes para o teclmico.
Os Q!Ue durante dous período::; successi\:os (a saber: UHI
anuo vara o pessoal navegante e dons para o technico) não
executarem as referidas provas, não poderão Qxcrcer, em
tempo de paz, o conuuando de unidades de combate, nrnt
8cr vroutovidos por m-crecirnt•nto, até que us . tenham executado e dest'arle voltado á situação normal anterior.
_\.::; coudit:ões de realização das provas aercas pel'iotl icas
serão objecto de rcsoluc.;.ão annual do ministro da G11ena,
mediünte proposta da Dircctoria da Aviação, ouYiLio o Estado Maior Llo Exercito.
HECllUTAl\lE~'l'o

UU8 OFFIC!.\ES

Al'f. 12. O rccrnt.anLenln llorJual dos ol'fici<ws da ar111a
as~egurado vc,la. Escola M-ilitar o pela de AYiat~ão
l\lilitar •
.Art. 13. Os .alumnos da Eseola 1\[ililat· que tlcst•jat·cm
servil· 11a <H'Illl.t de aviarão dev~rão, depoi::; de terminado o
~o anno do curso fundamental e antes da ma triculn no :-:.-•,
fazl'l' deelarae;:ão escripta ne~se sentido, afim d.., serem submcttidos á nova o especial iw;pece;:ão de saudc .
. \t·l. H. Os que forem julg·ados aptos, dentro do numero fixado pelo ministro da Guerra, serão manãados apl'esentat· ú Escola de Aviação 1\lililnr, afim de se matricularem
no Curso de applicação desta escola (Curso de asviranteaviador).
~\rl. 15. Os alumnos CJUt'. conclui do o Curso de aspirante-aviador. obtiv~rem o diploma de navegação aerea (cat•~goria A: piloto c metralhador) serfw declarados aspiranlt•s
a official da arma de aviação, na::; condições previstas vat·a
os alumnos da Escola l\lilitar e no mesmo dia que elles.
Os lrns elassifieados t'lll prilllniro Jogar serão log·o promovido~ a ~egundos terwnlt'~. analnganH'nlo ao que se pl'atit·a
com os que completam os cul'sos e::-:peeiaes das outras armas e
tambem na mesma data .
.Art. 1G. O alumno qw• não conseguir safisfazm· lÍ:'i t'Xigem~ias do curso que o halJilite a ser diplomado da :H'rna dn
aviação, e qm>, portanto, não possa .pcrtrnent· a esta amm,
regressará á .J~!-'cola 1\filitnr J>at·a continuar os ~w11s Psl11dos do
aeeôt·do com o t·cgulamento desta Escola, e podel' assim IWI'tew~cr a qualquer outra das armas do Exercito .
. \rt. 17. A ordem dn }JJ'ccodencia para a pt·omorão a 2"
tenente obcdt'ccrá á classificaf;ão por merecimento intelle-

de a\'iac,:ão é
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ett1al feita na conclusão do curso de aspirante-aviadot· (diplollla A), analoganwnte ao fJUO se pratie.a na Escola Militar.
Ar I.. J 8. 0:-; aspimnlt's o sngundo~ teu entes promovidos
para a Ul'llla dt~ a viat:.fío scguit·áo imrllediatamente o curso de
offieial-a.yia~or vara a obtcnçfw do diploma do categoria B;
os que nao forem approvados nos exames para a obtenção
desse diploma conservarão o de categoria A.
Art. 1D. Aos sargentos diplomados de aviacão (navugant.e ou t.echnico) que tiverem, pelo menos, quatro annos de
praça, dos quaes dous, no mini mo, de serviço de a viação, é
pcrmittida a matricula no curso fundamental da Escola Militar, atú o limite rnaximo de 25 annos de idade, satisfeitas as
outras condições exigidas pelo regulamento da mesma Escola .
.Admittir-sc-hão Lambem no curso preparatorio da Escola Militar, sargentos nas condições referidas neste artigo, sujeitos,
porém, á eondiç.ão de não terem excedido dos 25 annos de
idade por occasião da matricula no 1o anno do curso fundamental.
Os candidatos assim admittidos farão o curso como os
demais alumnos; conservarão até á sa'hida da Escola a diar1a
que tiverem pot· occasião da. entrada, ficando, porém, obrigados á execuçã.o das provas periodicas regulamentares correspondentes ao seu diploma.
Art. 20. Approvados nos exames do ~o anno do Curso
Fundamental, serão declarados aspirantes a official para a
arma de aviação e matriculados no Curso de Applicação da
Escola de Aviação Militar (curso de official-aviador), para a
obtenção dos diplomas de navegação aerea (categoria A ou B)
ou rle technica do aviação, conforme a respectiva procedencia.
A ordem de antiguidade relativa entre elles na arma de
aviação será regulada pela classificação á sahida da Escola Militar, após o 2° anno do curso fundamental, mas todos ficarão
abaixo dos alumnos que nessa mesma época forem declarados àspirantes nas condições previstas no art. 15. Os que não
concluírem o curso da Escola Militar reverterão á arma, restabelecidos na graduação que tinham por occasião da matrieula naq1rclla Eseola.
At·t. 21. Os alumnos do Cur~o de Applicação (eurso de
ot'fil'ial-aviador), ao rocclwrcm o diploma, serão elassificados
se.ia eomo navegant.cs-aviadorPs (categoria :\ ou B). c dcsi~nados llíll':l cargo eo~Tespondcnte a uma das func(:iios do seu
diploma (pi!oLo-aviador. observador-aviador ou metralihadoraviador), seja como teehnicos de aviação, c rlesignados para
eargo correspondente a uma das funcções do seu diploma
(mccanico ou radio-telegraphista) .
A classificação em cada categoria (navegante A. navegante B, technico) será commum a todos os alumnos, qualquer que seja a sua origem, c estabelecida sómente no fim do
anno escolar para o conjtmto rlns diplomas obtidos no decorrer.
do anno.
Os dons officiaes mais bem classificados entre os navegantes-aviarlores, categoria B, poderão ser designados para
um estagio na Aeronautica Militar 1Franceza. Receberão no
fim desse estagio, uma vez realizado com proveito, nm dos
diplomas superiorAs de aviação correspondentes aos estudos
feito•.
1
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Art. 22. Os officiacs na vegantes aviadores (categoria _\
ou H) que tenham pelo menos um anuo de ser v iço aereo poderão, a juizo do Governo, passar a lechnico:; do aviação (mecanieo e l'adio-telegraphisla), se obtiverem approvação no
curso respectivo. Reciprocamente, os officiaes technicos de
que trata o art. ~0, que já tenham tre.s auuos de ser·vico
aereo como official, poderão, a juizo do Governo, passar a
na vcgantcs, se obtiverem approvação no curso respectivo.
Art. 23. Para obterem o diploma superior de navegação
aerea, os officiaes deverào possuir o diploma de navegação
aerea (categoria B), ter, pelo menos, dous annos de serviço
aereo e haver seguido com proveito o curso respectivo.
Art. 24. Os officiaes technicos de aviacão (engenheiros)
serão recrutados entr·e os officiaos quo possuírem o diploma
de navegação aerea, categoria B, ou o diploma superior de
navegação, e thouverem seguido com proveito um curso especial. Os candidatos deverão ter, pelo menos, tres annos de
se !'Viço aereo.
RECRUTAMENTO DOS SARGENTOS DIPLOMADOS

Art. 25. 0::; sargentos naYeganles aviadores serão recrutados entre as praças da aviação não diplomadas o não especialistas e as das outras annas e civis alistados voluntariamente, mediante approvação no curso respectivo.
Art. 26. Os voluntarios candidatos ao diploma de navegante-aYiadnr deverão E;atisfazer ás seguintes condições:
a) se:·em jnlgados apto~ na inspecção de saude para o
pe:-:scml na vegante;
b) serem approvados no exame de admissão para a matricula no e urso de '3argento-a viador;
c) obrigarem-se a servir na arma de aviação por cinco
annos, se obtiverem diploma, e por dous se não forem diplomados, tudo a contar da data do desligamento do curso respeetivo .
.\rf .. ?i . . \s praças da avia(.'ão e das outras armas candidatas ao diploma de navegante-aviador deverão ter menos
de vinte e einco annos de idarle, a 1 de março do anno eilt
que pretenderem ingressn!' ;'i ·Escola, n satisfazer ús eondir,i)P ..,
definidas no art. ~G. Essns praças, ao se matriculnrem, perderão as .!.!''adtJações que, porventura, tiverem.
Art. 28. O candidato civil deverá provar com doeunwHlos que:
a) é brasileiro e tem mais de 17 annos e menos de 25
(em 1 de março do anno da admissão);
b) é solteiro ou viuvo sem filhos; ·
r) tem bom procedimento (atfestado de um official que
o conheça ou rla autoridade policial de sua residencia, com a
rleclarar,.ão rlo trmpo de resid0ncia e a da sua profissão ou
occupação) :
d) tem anfol'izar,iio rln~ pr10~ on tutores
(rtuanrlo menor
de 21 annos).
Os candidatos poderão apresentar os diplomas universitarios ou technicos que possuam.
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.Arl. ~U. Coneluido o curso, os alumnos diploumdo::; :-;erão
tJ,·,·lamdus JHtVI'gantes-:wiadot·e~, a saiJL'!': vilotu-aYiadot·, melra llladot·-aviadut· ou vlwtogravlw-aviadol'. Na llii'SIIIa da la
.serão deelat·:uJos :-;pgundns sar·gentos ou terceiro:-;, conJorllH' a
nota do diploma e u que lH'eSCi'eYe o regulamento da E~t·nla de
.\.dação.
Al'L. 30. Os candidatos que não obtiverem dipluuw Sl_'l'ão
uesignados para fllllel.:Ões do auxiliar ou SCl'Yelllf'. Os quo
eram graduados c tenhn 111 'inuu de outras armas, podl'!'ãu
voltar pa:·a a suo. arnm de oric;em, a juizo tlu miuis11'u da
Uuerru .
.:\l't. ::.:1. 0:; ~al·gcnlo~ lcclmicos de avia~;:.iio St'l'ÜO I'L'ti'U-

<1''""

f.ados, qllf.H' ""''''~ ns usppr·ialistns de nvi~H;ão,
e11ll'n as
uutt·as pra~:as não diplonmdas da tt\ iaci'io P das outras :ll'lltas,
quet· entre eivis alistados Ynluntal'iamente, sellJIH'e mcdiaut'J
avp~·uvacãu 11o Cllt'so re:-;ped iYo .
•\rt.. :L! . . \~ Jli':H,:a:-; de aYiiU~·Go e das ollLt·as <ll'IIHJs l.'andidaf.as ao diplonm dn il•ehnico de avia~.:ãu, Lleverão satü;fazer ús
eoHdi~.:ões

de que tratam os arts. :?G c "27. suüstituida todavia
ins}wc~iio de saude de que !i'ala a alim·a a Llu
prin1e iro dP:-i::'t':-i :.lf'tigos.
Art. 33. Os eamiidatos l'ivis ao diploma de tel'lwko de
avia\,'ão, alistado:-; corno vulllntal·io~, deH•r.iio satisfazt•t• ús ~~un
•lit;i"íes definidas nos al't:;. :!ti c :!~, substituída pt'la normal a
ÜbiH~C~~fíu de sa11de de q11n tl'ala a alinea a do art. :!G. Deverão possuir, al,;m disso, ~l'tn}n'e que possível, conlweimnul.os
de Ullli.\ da:-; scgnintt~S profissões: nweanieo, ovcrario de ruadeira ou fl•rro, cluru{{cuJ•, cledricisla, armeiro, etc .
.-\l't. :H. Tel'minadu o cnrso, os candidatos quo ful'l!lll diplomados ~wrão declarados tPclmicos de avia1)io, a saiH•r: nteeanico dn avi:u.:ão, mcntnicu dn armamento de aYia1:fto, ou
elcetricista de avin~.:iio. Na nwsma data set·.fío declaraLios ~e
gnndns sat·gpnfos o11 tnreniros, conforme a nota do di plollla e
n q1te }Jl'p ....;en•\u o reg11Iamcnlo dn. Eseola dn .\viacão.
~\rt. :J:í. Os t·anrlid:ltos qtlf' nãn ohtin·~·t•lll
diploma drJ
t.echnica sr•riio dt•sit:nadns V<ll'a as. fnnccõrs de anxilim· on
SCl'YI'nle, na r,·mna do att. 30. CoiiiiUtlO, as praças Plll I :\I'S
<~nndicõcs, com gl':io final igual ou supel'ior a cinco, st~r.fto declaradas r'SfH't~ialistns dn :wiaeflo. sob a condicão, por1'm. de
~t' cn;:;ajarf'lll p:rr· tl'ns :1nno;.; na arma de aYiação, a eonl:u· da
data da ll'rminaçfío do t'U"RO.
Art. 3G. "\s prn(~as dr•clar:ulas cstwcialisf.as dn aYia1.:·iio,
f'lll vista do al'ligo antm·ior. qnc tiverem no minimo dons annos de snrviço rwstas f11ncçõc~, I>Odm·ão entrar em HO\'u nxamc
para a obtcn(,'ão do diploma dr' tcchnirn de avia~.:ão. S1mdo
approvadas, serão dcelnradas tcclmieos dn aviaç.fí.u (moeanico,
mccanieo de arm:llnPnfo o11 l'l('dricista), nas eondi~~õr•s p;·pvistns no art. :l'l, si sn oJn·ig:tl'('lll a sf'rvir mais eineo annos 11a
a!'llla rlc a\'ia~.:ão, ennlarlns da data dn diploma.
1\ d. ;~{7. Os sargenf ns rl i plnmarlos dt' a YÜl (:ão não pmlnm
SPr autorizados a snbnwl f rr-sr• a eonem·so ou e:xanw que
tl'a~a l'OIIIO eonsnquPneia a l'a:-;f a l-os do snrYif:o da sua r'spccialidade pd:• sua inclusiio mn ontra q.ualquer arma on servi1;o do Ext'rcitu, antes do esgotados us cinco uwws a que
se rl'ferem os artigos anteriores.
p('la nol'Jilal a
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Al'l. 38. Os especialistas de aviação serão recrulados:
a) entre as praças que não houverem olJliúo diploma,
nas cuiHliçõcs definidas pelo art. 36;
b) entre os civ_is _alistados volun~ayiamenle por do11~
annos na arma de av1açao e que se habilitarem devidamente,
c) entre os sorteados da arma de avit~ção ou pi~ra ella
transferidos, que se compromettam a scrvu· por mms dous
anuos c se habilitem convenientemente.

A formação do pessoal das alincas b c c é rcaliz~da nos
cul'sus de especialistas dos Pal'ques de aviaçciu (r·egmiCnlus
ou estabelecimentos) •
Art. 39. Os auxiliares e serventes serão escolhidos entre
os vulunlarios incorporados por dous annos c os sortcmlos.
A·nnualmente será fixada a proporçfw de sorteados com
uma profissão civil tcclmica que deverão ser reservados vara
a ar111a de aviação.
Art. .w. O pessoal civil será escolhido entJ·c os operar i os llabilitados para as diversas funcções de ·que trata o
art. üo.

DIAHIAS -

SEHVIÇO AEHEO

Art. 41. Os diplomados de aviação que tenham executado, no decorrer de um período (seis mezes ou 1Um anno),
ns proYas aerf'as regulamentares (art. 1 L) ~~ cxf'rcido cffectivanl!onle as funcções da sua especialidade, Lncm direito a
urna diat·ia de navegação aerca at1~ o ultimo dia do período
seguinte ao em que forem feitas essas provas (seis mezes ou
um anno).
A não execução das provas periodicas regulamentares
fará CPssar a diaria respectiva, IUma vez tel'minado o periodo
segu intc, correspondente ás ultimas provas effcctuadas.
Os períodos finalizarão sempre em 30 de junho e 3t de
r!ezemllro para o pessoal navcgante c em 31 ue uezembro
para o pessoal tcchnico.
Art. 12. Os alumnos que conseguirem diploma de aviaçüo
Lecm dir·eito á diaria de navega(;ão aerca correspondente a
partir da data da obtenção do diploma até o ultimo dia do
per iodo seguinte.
·
Art. 43. Os officiacs e praças candidatos ao diplonm
de aviação são considerados ahunno-navcgante ou alumnofochnicn, e tPem diroito a uma diaria de navPgação acrna,
desde o dia em que forem malric,ulados na Eseola de AYiat·ão
I\ li! i lar.
•
Essa d i:rria não podcrú corrPspomJrr a um mesmo alumno
por mais de dous annos, salvo autorização especial do ministro da Guerra.
Leis de 1927- Voi. II

20
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.\l't. 1 '1. As di ar ias de navegação aerea previstas nu
nrt. 10: da lei n. 5.108, de 13 de janeiro do 1927, são as
seguintes:

A) Pessoal navegantc:
a)

Officiaes:

Categoria A.......................................•
Categoria I~ .......................................•
1~avcgador .................................... .

!25:t;OO{I!

Sarg·entos .........•........................

10$000

7J)

1G$000
~0$()1{)0

B) PPssoal l.t'ehnico:
a) Offieiaes:
1\,fccànic~

ou radiotclegraphisla .................. .
..................................... .

J~. ngonhetro

b)

20$000
20$000

Sargentos ..................•...............

C) Pessoal candidato aos diplomas:
a) .'\lumno-navegante:

Officiacs c aspirantes ........................... .
J'raças ........................................ .

10.'f;OOO
·~ ~()()()

b) Alunmo-technico:

Officiacs c aspirantes ........................... .
J'ratas ........................................ .

8~000
~n~ooo

~\rt. .15. Os navcgantes-aviadorpg que, no dcellt'sn de
um período (seis mezes ou um anno). executarem mais do
vinte horas de vôo de dia, te em direito a uma diaria su pplemcntar, nas mesmas condiçõn~~ do art. H:

a) Officiacs ..................................... .
/J) Sargentos ................................. .

5$000
4$000

Ao pessoal aeima m;pecifieado que. no decorrer do mesmo
tem:po, realizar o minimo de cinco horns de vôo á noito, cone~dcr-se...;Jm uma diatia supplemcntar de igual quantia, nas
mesmas condic;:õe·s do art. H.
As duas fliarias sllpplcmentarcs poderão set· accumuladas
no doc11rso de um mesmo pcriodo.
Art. 'tü. PodPrã.o sm· organizados annualmenl.c cone ursos
aeren.s com promios para o pessoal diplomado.
Art.. !i7. O pessoal - Especialistas de Aviação - lmn
direito ús diarias seguintes:
Rat·~~nlos

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

Caltos ........................................ .

7$000

n*ooo

Art.. 48. As praças do pessoal n uxiliar te em d ireitu iÍs
diarias seguintes:

Anxiliarcs ........................................ .
t)c·rvcntes .................................... .
Art.

!,!),

Os officiacs

~~

sargm1lns diplomados que

.?$f>OO
1!~500

I':XI~I'

t't'l'Prn fune(:ííes de iustructor, de auxiliar de instructor e de
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monitor receberão a diarfa respectiva do art. 11, accrose ida do:
a) Officiacs ...............•...................
f0$000
lJ) t;argontos ..........•..........................
5$000
Não perceberão, entretanto, a diaria supplcmentar corrPsrwndcntc a vinte horas de vôo de dia, de que trata o
art. 15. Tambem não poderão receber mais do tU ma diaria
como collaboradores do ensino.
Art. 50. Os civis terão os vencimentos consignados na
I abolia abaixo; cl:aus terços do mesmo constituirão o ordenado
!! o ou f ro terço a gl'atificação.
ta classe

Electl'ieisla

. . ......•.............
C:tldeir!~it·o
........•............
fioldadur .
. ...................... ·
Carpinteiro
. . ................... .
Controlador . . .................... .
DPsenhista . . .....................•
'l'orneiro . . ....................... .
AjusLador . . ..................... .
.Mecanieo do viatura ................ .
Fundidor .
. ........•...........•.
Trabalhador· . . ................... .
Bomheir'o ........................ .
Chrnt.ff f?10'

•

•

•...•..•••.••••••••••••

670$000
500$000
500$000
500$000
600$000
700$000
500$000
500$000
450$000
450$000
180$000
400$000
150$000

2n classe

550$000

500$000
450$000
·í50$000

Art. 51. O modo por que se deverá applicar o art. gn da
IPi n. !) .1<i8, de 1:! •',c~ janeiro de HJ~7. ser·:l l'ixado oppm·f 11namenln.
1\rl. 52. Elll Yisla do que determina o art. 11 da In i nunwro !) . I G~. de 13 de janeiro de 19?7, os sal'gf'nfos do pessoal
(apús. no mini mo, seis de serviço), 10 o/o sobre os veneirncna) pol' occasiã;J do primeiro engajamento_ de cinco annos
diplnmndo da aviação gosarão das seguintes vantagens:
f os, excluiuas as dia rias;
b) por occasião do segundo engajamento ·de cinco arínoc.;,
15 % ~obre os vr.nciment.os, cxclnidas as rliarias;
c) aptís 15 nnnos de s•~rviço, dos qnaPs quatro do nave!.!;'Jr,iin al't't•a ef'ft•ctiva, :!0 % sobre os veneiinPntos, exeluidas us
diarias.
:\ 1'1. 5:3. 'l'oc1 os os honwns de tropa do pe::;soal diplomadn
'dt• :nia•:fío siin sar.!.!Pnlos; todos os do possonl csJH'!~ialista <;ão
('ah••S OU sal'gpnfns. St) OS do pessoal diplomado podem asepndf'J' ao posf o de sargt~nto-a.iudante.
A prnJHll'(.'fío tios postos (enhos. tereeil'ns sargentos, srgundns ·~ primeiros e sargentos-ajudantes) ~~ fixada nos quat'·ros d1• dff'clivo da arma.
Os auxiliares poderão ser soldados ou eahos. nos limites
dos Pt'fn~Uvos fixados pelos qnwlros da arma; os serventes
serão soldados.
l\TEDID.\S 'I'IUNSITOniAS

Art. 5~. Para a cxecurão rlo art. t,o da lei n. r.l.lü8, fica
mar·cado o m·azo n:aximo de tr·inla dias, a contar (,a data do
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lJi·rsPnfn dPtTrl o, para qup os officiaes abrangidos pela referida di~posi~:iio l'l'l!lll!il·;un a lransi'PI't~lll~ia }JitL'a a ttl'ltla de
i.'\ i:v;ão.
~ L" Os que possuirem Lliplon.a militar de avia~;ão serão
imllledial amenlu lmnsferidus, dando inicio ú constituit_:.ãu L'~os
quadros da uJ·ma.
§ :2. Aos comprehcndidos nos ite·n~ 2" e 3" do referido arf igu, se forem julgados idoncos, o Ministro da Guerra mandai'Ct servir provisPriamonle na arma (l,e aviação e matriculae
no curso rc~pccth·u, afin: de se habililurcm para a transfereneia.
~ ~l." 0:-; offieü.es <'andidalos desligados da Es~ola por falIas di~;eiplinares 011 dn a}))'OVPilamento nfío podPrão mais concut'l't~t· á lransforclwia. ExcepcionalnwniP, u .MinisiJ'O }Joderú
pcrmittir a frequencia por mais um anno ao candidato, !]Uc
por motiYo de molcstia ou acciL 1,ente que não o inhabilitc para
o scrvrt_.:o, não pude~· satisfazer as oxigencias regulamentare-:;
dcnlro do pt·azo legal.
Art. 55. Durante trcs annos consecutivos poderão se candidatar ú tr:1nsferencia para a arma do aviacão officiacs comIH'ehcndidos nos itens zo, letra a, e 3°, do art. 4°, da lei.
Art. 56. As transferencias dos officiaos comprehendi< 110S
nos itens 2° e 3° serão feitas sem prejuízo de sua antiguidade
de posto; clles concorrem âs promoções na arma para as v~
gas que se abriren: a partir da data da transfcrencia.
Art. 57. Os officiaes actualmentc possuidores do.s diplomas de aviação n~ilitar (piloto ou observador) que forem
t ransferic:os para rt arma de aviação, nas condições previstas
no§ Jo do art. 4o da lei n. 5.-168, de 13 de janeiro dP Hl27,
~erfío considérados navcgantes-aviadorcs. Heceberão o diploJna ele navegarão aerea (categoria A) .
Art. 58. Os officines classificados na categoria A, na data
do presente de~reto ficam com o cUreilo de frequcntaL' opporlnnanwnte o curso de aprrfeir,oamcnto da Escola rle Avia1;rr1J
!\'lililar, pat·a se habilitarem á obtent.:ão do divloma da categoria B.
·
Art. 5U. Os officiacs superiores, os capitães e officiae.s
~nbaltcrnos candidat.o8 á tram;l'erencia para a arma de avia~,;ão, nas condições fixadas pelo § 2° (alincas a c b. e § 3" do
:IJ·t. ~o C1.U lei n. 5 .lGS, de 13 de janeiro de Hl27, serão ma1t·icnlado~ no cnrso de applica<:,ão da Escola de Aviação :MUilar (curso provisorio de aviação) para a obtenção do diplotna
de navegaç,ão acrea (categoria A ou B) .
1\rt. GO. Os offici:ws de que trata o artigo anterior
qu~
cx(•rcCI·em funcção tcchnica, ha n~ais de um anno, em
uma unidade dl} aviação ou na Escola de Aviação Militar,
pod('rão si o solicitarem, ser incluidos no quadro do pessoal
f,,riJnicn. dnsdn que satisfa(:am, dentro de um anno, a partir
da puhlie:u.:ão do Jli'('SPnlc decreto, ai-i provas para o diploma
dP ff'elrnir·a df' aviação. '['erão, alé ú ohlcnr;iio do diploma L'el'l•J'ido. a dia ria c',,\ alumno-tPchnico.
1\rl. ô I . ~\s J.,ra~.:as qn<J possuircm, 'lla da la do pt·Psnntc
dl'rl'!'ln, o diplollla de pilolu-aviarlor, l'f•edwrão o di!)lotlla mil i l;: t' dn naYt'panl ,•-aviador corn•spondf~I1le.
;\ri .. W? . . \s pracas qun na data do })resente c1,rGL'cl.o possllir·pm o diplmna ffü f1~<·hnír·a dn aviar:fío (mecanico), eonno-dido po.;;fl'!'!ot·ttH'Ilic a t do jancif'o de HUG e definido pelas
0
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instrucções de 26 de abril de 1U2ô, rcccberfto o novo (,iplon:a
dp JJH•canico dP avia(:ão.
Art. 6:3. Os oprrarios dn 1n classe diplnmados como lli~\,
canicos de motores e montadores de avião, dr aeeôrdo com lb
instrui:c;õcs dn :30 ('e abril do H}2lt, c os diplomados como r>spccialistns do motcrc~s e aviões, de accôrdo com as insf l'lll'.t_:ÕI':-;
de iH de ma io de 1!>21; c mais tarde classificados cnlllo OJH'rarios do :l" elassr~. do ace1lrdo com as instrucçõcs de 30 de
abril t 1·ü 102 't, rccel)crão o novo diploma de n:rcaHico dP aviilção, a contnr· da data dcstB dPCI'Pfo, si so cnmprornPIIPt'Plll ·t
S~'l'Vir por mais cinco annos.
Os OIWrarios de 1n elassP, rspocialisf as de forro, madeira
<' cnfniagmn, rlr aceúrdo eom as rPfcrictas in.o;;trucçõps rccebPrão o novo certifieado de Pspccialhltas, a contar da mesma data,
~i sr~ compromdtPrcm a servir por mais trPs annos.
Os rspccialistas (1 C 2" f'lassc sNão nonH•ndos au.xiliarr>s.
Todas r.stas di~posif:õ~s sô sn applicarflo aos op~rat·ios
qn~ at(~ á presente data trnham pt'PSf.ado sprvi\:os
fcehnico,;
scn~ interrupção.
Art. 6ft. As praças que na da tu do presente decreto esf iverem no goso de diarias superiores ás aqui fixadas, continuarão a prrccbel-as emquanto permanecerem nas mesmas
funcc;:ões (Pl ·outras NJuivalrnfcs c continuarem no serviço do
ExPJ'cito.
Arf. 05. Terão regulamentação especial:
a) as fnncçõcs attribuicla.s a cada categoria rle pessoal,
assim como as rone·if'Ões de funccioname·nto dos cursos da E..;cola de Avia~·ão Miiifar n de espncialist.as dn aviação;
b) as rondicõPs flp rPcrnfamrnto do rwssoal nwff'ot'olngisfa;
c) os uniformPs .ria arma, os mnrlelos dos diplon~as n corf i ficados milifarPs tlf• aviação, os distinctivos das fnnceõrs, a..;
folhas r0 notas f.l'chnicns ronfPrid:1s n eada militar do fWSsoal
diplomado P as moda! idat!Ps dos rxamPs de saudr~ previsf as
para o pessoal navrganf.c.
Rio de Janeiro, '2 dP junho f)p 19~7. - Nc.f?for Seze{rrdo

dos Passns.

DEr. nETO N. 17. R1 u -
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:1]J]Jrnva (} 1'('(JU1nmrmtn da nirrcfnria da A 1?iflçãn

O Presidente da Rcpublica rtos Estados Unirtos do Brasil.
usand_o ~~~ aUrihuição que lhe conferr o art. -i8, n. 1, d~
Con~tJtuy:an c .te1ndo em viskt o arf. 15 da lni n. 5.1G8, de 13
de .J.anmr·o u.lf 1f!10, resolvf' approvar o regulamento da Dirce tona da Avwçao quP a f'sfp arompanha, nssignndo pelo gene-
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ral de divisão NPsf.or Sezefr'f•do dos Passos, ministro de Estado
dos Negocios da Gu~rra.
Hio de .l:uwim, 2 dr, junho de H)27; 10()" da Indr.pPtHlmtein n :J!)" da Ht'}llrlllic·a.
WASHINGTON

Lms P.

nE

SousA.

Ncstm· Sczc{rcdo dos Passos.

Jtcnnlanwnt.o da Dir<'cforia da

Avia~ão

TITULO I
Organização Geral da Aviação
I -

A aviação, milifnrmr.nto comdderndn, consta rle uma

rrrma c de um serviço.

A arma é formada pelo conjunto das unidades do Exoraptas simultaneamente á navegação o ao combate aereos.
Em vista da situação nctual da sciencia o da industria,
estas unidades empregam normalmente aviões, em certos caf;OS particulares hydro-aviões e cxct~pcionalmenfr, balões di;~if.o

1'i(Jivcis.
O Scrvi~·o - denominado Sei' viço de A viação - grupa os
diversos elementos necessarios ao reaprovisionamento das unidades da arma c ás reparac,:ões do material que lhe t'' pcculial'.
Tamlwm comprchemlf) n s~rvi.ço lJletem·oloaieo, cuja ael.ividnde se faz sC'ntir em pl'oveito de todo o Exercito.
A arnta c o sm•niço dPpflndem do 1\finisfrn da lilH'I'l'H por
in f Prmcdin da Dirccforin drt A1,inçl1o.
li -

A rtilharin anli-ar•.rca e nerostaçlio.

Exi~fem

ainda outros mafcriacs qu~ são empregados no
comhate aflreo, portSm inadflquados á navf•gação a~rf'a, a snhcr:
cnnhõcs u11fi -uc?"cos. pl'o]rcf m·es co11t 1'11 oviiJcs e baWcs coptivos.
As div(•rsas nnirladcs (]llP ntilizam f'~des trcs ulfimos matC'ri:ws dnpnnrlcm nnrmn hnf'nf e da arma de m·tilharia no que
enncPr·ne ú insl1'urçiio tcclmica do pessoal, o da Dri.ectoria. do
"ll11fr'1'ial Bcllico quanto ao sPn fi}J]Jm·elhrunento nwterial.

III -

Divisao ae:rea.

As unidades de avia~ão, df' arf.ilhnria anti-aerca c de
aProstação são designadas pelo termo geral de unidades ae1'ea.;;.
Re no ponto de vista do mrrtcrial c da inst'l'ucção technir:ll
sn jusf ifica a dcpcndcncia dessas unidades com restwifo a dircct.orias differf'Ht<·s, por ontro Indo, no I'nvés, a collimação de
um mesmo fim, isto é, a luta contra as {orças aercas inimiaas
mediante o f'Ulpl'cgo quer de engenhos f<'rrostros, quor do
ncrrns, PxigP qur. f nnto f'strs r omo nqnrlles rste,hlm suhordi-
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nados a uma só autoridade no que respeita á instrucção tacUca c ao emprego, afim de quo possa haver entre cllcs intima
eollahoração.
Oh tem-se este resultado desde o tempo de paz:
a) confiando ao Director da Aviação a preparação das
operaç.ões aereas offcnsivas c a da defesa aerca do paiz, mediante o emprego do conjunto das unidades aercas do Exercito;
b) constit.utndo uma grande unidade (Divisão Aerea) qun
rmmn todas as uniflad(~S anrcas do Exercito o cujo cormnandarlfo lenha como attrilmi(:õcs:
- a inspccção relativa ú inst.rucção, organização c mohiliznção dos corpos do tropa, m;f.ahelPcimcnfos c escolas de
avia(:ão f' de arLilharia anti-aorca (eventualmente as unidade:~
d(~ aProsfnção);
- a preparação das unidades aereas para a guf'rra; em
caso de mobilizac~ão, a direcção dns opornções ncrcas, no quaflro do plano geral de operações.
IV - A Direclol'in da A via.çtío tem por fim a direcção do
fodos os olcmPnfos de aviação do Exercito, a sua preparação
tcclmicn, o SPll aprovisionamcnf o com mnterial adequado,
f.:1 n t.o nn pnz, como na guPrrn, c o estudo do sPu Pmpn'go
<lPnl t'o do plnnn geral do aceãn do Exercito.
A Dü·ecloria da Aviação é diroctmnento subordinada ao
Ministro da Guerra; o Dircctor f\ o inspcctor tcchnico pPrmniH'nl P da annn. c do se1'viço.
TITULO 11
Directoria da Aviação
CAPITULO I
RRHVIÇOR DA DIHEC'l'OTHA

Art. -1." A Dircctoria da Aviação comprPhPndt):
a)

gabinete do dirf'efor;

b) . trcs divisões;
c) gabinete de dpscnho

e photographhÍ;

d) galJinPtc de ana1yscH o l'nsaio dn matcriaPs.

Art. :.? • " Ao 'gabinete compete:
a) auxiliar o director na administração intnrna da ropartição;
b) rerpJwr c expPdir
toda a rorJ'pspondr•ncia rla dirccf.oria;
c) m·ganizar o pl'Otocollo geral;
. _ d) Plnhorar a cnrrPspondencia que não competir ás diYJI'lues;
e> escripturar aR alterações dos officiaeR r empreflnrln~
civi,g da ctirectorin;
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confm'ir as folhas de pagamento c as. contas da dir~
rfnr·ia, aniPs ~li' RPr·rnt npr·PsPntada~ ú nssignatura do dlrr•efm··
o)' organizai' as bases dt• concnrrencia para os divPrsos
c·ontl'ado.;;;;
h) preparar o Boletim de Ordens da Direcforia.
Art. 3." O gabinf'tl' superintendo a porlarla, a hibliofhera f' o arelt ivo geral.
Art. !1." Compete essencialmente ú 1n Divisão o estudo
das questões rdermüPs ao pessoal, ú organizar,;~o, .á_ mobiliz~
ção e ás vias aPrl'as. Sfín Psta.-; as sms atf.rllHll(iUf'S pnrtlrnlnros:
n) Pessoal:
1°, ministrar as informações de ordem fechnica e militar
relativas ao pPssoal diplomado e PSJlreialis:l.a (offieiaPs e
praças), e ú sua apf i dão para as diffprnntes fmw(;õe ..;; da.
aviação:
2", manter em dia as fichas technicas de fnformnções do
pessoal diplomado r•. do especialista. organizadas pela Esrola
de Aviação 1\lililar e pelos corpos de tropa;
31), registrar os serviços aereos do pessoal diplomado, do
acc;ürdo com as prescripções regnlanwntares;
1°, preparar os cerf ificados que dão direit.Q. á percPpção
da diaria dn navegação aerca;
G", occnpar-se de todas as questões relativas ú matrir.ula
nos cursos da Escola de Aviaçã.o Militar, nos termos do regulamPnto dPsta Psc.ola;
6", rcgistr·ar os diplomas eoncedidos pela Escola dn Aviação !\lilitar;
7°, manter em dia os dnemnentos rcfrrentcs ao pessoal
da reserva ela aviação.
h} Or(J(mização:
1°, r~r·nfralizar os esf.udos relativos :í or'ganização militar
(admini:·d rativa P tPChnica) daS Unidades ele ~lVÍaçãn I' de
artilharia anti-ar~rea, o eventualmente dü aerost.ação;
2", org-anizar os quadros de effoctivos do pessoal c os
rPlativos ao mat(~rial, em tempo de paz e de guerra;
3", apresentar ao gabinete, antes de 1 de março, as previsões de dcspczas relativas ú aviação (arma e serviço pessoal e material) para o exercício SC'guinte, provirfenc.iando
em época opportuna, afim de que lhrs sejam fornecidos pelas
autoridades competentes os elementos necessarios;
·i estudar tudo o f!tlC diz respeito ao funccionamento
intrrno da Direetoria n dos rstabeiPcirnenfos suhordinados.
c) Mobilização:
1o, crnt.ralizar todos os rstudos attinentes á organização
do plano de mobilização das forças am·pas (pessoal o material);
2", prPparar n mnhilizn(:fío do mnfrrinl das cnmpnnhins
civis de aviação.
d) Fias ae1·ea.ç:
1°, ('.f'nfralizai' ns Psf11dos rrlnf.ivos :í. organização dns vias
ncrcas de aviões, P, r•vPnfnalnwntP, dl' hyrlro-aviões, indispPnsavr'is no ExPrcitn;
0

,
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2o organizar o::; projectos c orçamentos de installaçãn 1.1
conscr~ação dos rze1·odr01nos c ten·enos dr. afen·a(lcm nu.rilim·cs, necessarios aos aviões do Exercito;
3", opinar, por entendimento com. o Mi~üsterio da ~'ia(;fío
c Obras Publicas f' tomando em constderaçao as necessulad('S
do Exercito sobre o local c a org·anização dos acrodromos c
terrenos au~iliares de aterragem dcsUnadm; aos sm·Yi(:os da
aviação civil;
4", indicar, tendo em vista as sugestões do ministro da
Marinha e as necessidades do Exercito, o local c a organiza(:ãa
dos aerod1·mn.os e terrenos de nterrooem au.riliares suseepl.ivcis de serem utilizados pelos aviões da Aviação Naval;
5o indicar, levando em consideracão o pare.cer fio ministro da' Marinha, o local definil ivn das lmsf's dP hydi'O-aviões
dnst.inarlos aos apparelhos desfn gf'llPI'O pl'rfPncentPs :í AYhu.:ão
l\l i I if.n r;
(i", indicar, tendo em vista as necessidades da Aviação Na-

val c Givil, os JlOnf.os para a localização definif.iva dos engenhos terrestres de signalização, ncccssarios á navegação an1·ea
de dia e de noite.
Art. 5. 0 Os regulamentos e instrucções correspondentes
aos if fms 1 o, 2°, 3° e 4o da letra b (Organização), 1" n 2" da
letra e (Mobilização), do art. 4o são submettidos á approvação do ministro da Guerra por intermndio do Estado-l\la i o r
do Exercit.o.
Art. G.o Compete rsscncialmente á 2n Divisão o estudo
das quesWf's relativas ao material, ao aprovisionamf'ntn, aos
assmnptos trchnicos e :í~ inforrna(:Õf's. Sffo Psfas ns sna...,
affrih11 ic:íics pal'l.irnlnJ'f'S:
a) Jlfaferial:

1o, organizar a nomenclatura regulamentar de todo o mn.f.eria.l, f' Pstabf'lf1rer as instr·ucções para a sua montagem e
ffesmonf ngPm, 1imprzn e ,,onse,·vat;fio f'Tll deposito n em soeviço;
2°, organizar as instrucções para as verificaçõe~ periodicas do matrrial distribuído n f'm dnposit.o;
3°, dar parf'cPr sohrf' as cnusns de nccidcnles occoel'idns
com o material;
4°, manter o registro completo e mf'fhorlico rJn. todo o
material distribuído e em deposito;
5°, manter em dia o mappa do maf.Prial de mobiliznçfío
inclusive do não pertencente no Exercito ou á Marinha;
6°, exercer a fiscalização t.echnica dos estabele'Pimrnfos
inrlusfriaes especializados em constrncção e reparação de material de aviação (estabelecimentos em qno o pessoal milit.nr
de aviação possa ser utilizado nas condições definirias pelo
art. 1~ da lei n. 5.f68, rle 13 rlP janeiro rle 1927);
7°, organizar a <'statistica dos estabclnciment.os inrlm~triaes
capazes de produzir material rln guPrra do aviação em caso
de mobi.lizacão;
so, estudar o desenvolvimento P a adaptação eventual do'l
f'sfabolccimPntos a que se referrm os ~§ ô" n 7o.
b) Aprnvisimwmcntn:

fo, providenciar sohrn o aprovisionamento do Exercit.o
com material de aviação, dando para isso as insfrucr,ões ne-
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cessarias ao deposito .central, aos scrvi~,;os rogionaes c aos corJHI~ dn tropa da aviação;
2", solieif.nr do dirPcfor do l\lntcrial ncllico c do rln Inf nndi'JH'.in da OtWJ'J'fi as

m·drnR rweossnr·ias para o apr·ovisio-

Jiam«'nto do material respceUvo (armnnwnt.o, munição,
J i na, nte.) .

gazo~

c) Estudos technicos:
fo, centralizar os estudos J•clativos no material de aviaefío
no <IUC concrrne :í. escolha, :wquisição, modificaç.ão, doi ac:fía
(do inst.rucçfio o mohilizaçã.o), distribuit:ilo r conservação:

2°, estudar o mal or·ial de avia cão das prineipars polt'llc·ias, nsJH'eialmnnln 11 ndoplndo nos paiz••s limitropht•s;
3°, acompanhar as Pxporifmcias pral.iens do Jllaf('I'ial dtl
campanha nos corpos de tropa da aviação;
4", propôr, jnstificnnrln-n~ -a acquisiciio dr cspeeimPns dt•
11nvos t.ypos dP matrrial qne ronvcnhn suhrndter a PxprJ·ic·nnias;
G", estudar, de nr~côrdo nom a Direcloria do Mafcrinl ncllieo r• 'l\tinislcrio da Marinha, n material do artillJnl'Ía ftrlf.iaerea, os projrcf or·es conl.ra aviões, o armamento de hordn do::;
a \'Íti••s (bombas, metralhadoras, canhões, etc.) ;
üo, estudar, do accôrdo eom a Dirr•nloria de EngC'niJat·ia,
o nmtP!'ial acre11 de radio-tclcgmphia f' rndio-fPlcphn11 in;
7•J, ('lahornr os projcctos de constrnccfio rir~ aYiÕPs, hnlr·na\·iõPs c mofoees nrcnssarins an ExC'rrilo.
·
d) ln{onnoçi)cs:

1°, reunir a documentacão nacional o rstrangcira mais
rnln I iva ús quesl.õos aorr~as;
2°, adquiriJ' as revisfns, livros c pnhliear·õcs nrcwssar·hJc;
:111 l'llnerinnamnnlo do serviço;
•
3", nnviar ás unidadr~s dn aviação ns cartas, plantns, csJHu:.ns c publicações diversas (trrhnicas nn tacticas) quo lhes
sr•.ia m ncccssarias;
-1°, ter a snn mu·go a rorrcspondencia da Dircct.ol'ia com
os or·gii.os dirf•d or<•s rias aviat;Õ('S r'strnll!·W~iras, no int.nilo de
a~:sf'!!!II':l.l' a J'nmüiio dos divoesos documentos necessarios.
Art. 7. o Compete C'Ssoncialmcntc á 3" Divisão o estndo
das questões atfinentcs á instruccão. :ís operações, aos movinwntos acrcos. ás ligações c á ayiacão snnitaria. Sfío estas as
sna..; at.trihuiçõcs pal'licularcs:
.

1 rnportantn

a) Inst?'ttcçiio:
1o, elaborar os regulamentos, instrucções e manuaes rc1af.ivos á instruccão nerca do Exercito, bem como á das tropas
d" aviaç,i'ío fl artilharia ant.i-aorcn, ntiliznndo as suggcstõPs do
ronnnandantc rln ·nivi~fin Aeren. c em inf.imn ligação com o
Jt::.;Utrlo-1\faior do Exercito c a Dieectoria do Material Bellico:
2°. organizar o plano g-f'ral dns exrrcieios e manobras nas
1midndm~ do avim·ão r nrl ilhal·ia anti-aerna r'm que nfio tnntr·nt parte onlr·as· nrmas;
il". assPg-nrm· o fmH·c~ion:mwnl n tcchnico da Escola de
Aviar:ão Militar;
'lo, fiscalizar evrnt.nalment(\ o funccionnmento nas E~rn ...
ln!ll Civis ou Crmf.ro~ Civis do Aviação.
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b J Opcraçiics:
1", elaborar o plano de concentrac.ão das unidades ao roas:
::!", elaborar os planos das opera(.'ücs acrnas anl.vriol'f's :·,

eollt:l'Uit'a(;ão das g:·andes unidades terrcsl.es;
:3", clulwt·ar os pla11ns dn eoopnr:u,:ão eventual da avia(:fí"
milHar o naval;
.-'!", elaborar os J?lanos de funccionamento do Serviço de
;\vinc;ão no inicio das operações e no decurso dellas.
c) Movimentos acreus:

1°, clabot·ar as ordens de movirncmto

(Jn·imoira p:irf.n ,.
das unidadPs de aviar.:·fío (1•scalõcs volantes);
:!", solieitar do Estado-l\1aio1· do Exercito as ord1ms JWet•ssm·ia.-; para os movimentos eorrcspondentcs dos t~scal,-,, ..~
volan!.ns, isto é, quo so dpslocam por via f!•t•J·ostrc;
3", preparar, organizar n fisen lizar a ~~x,~cneã.o dos 1·aid.-;
:tf'l'nos do pe:-;soal militar;
.-'!", m·ganizar n dirigir as provas dos rmwursos anJ•en-, dPsf.inados ao JH'ssoal !llililar t' pt'oYidi'JWiar sobre os Jll't'lltio.s.
;.:;t~gu11da)

d) Li(j(rçües:

1", mnntPr com os orgãos rompetnntPs dos 1\finistPJ'Ín:'-; da
1\larinha n da· Viat;ão c Obrns Pnhl iras as I i.~:t\:ÕPs i nd ispPns:tYPis no bom funrcionamento do sf'rviço;
2", JH'orPder de modo idt•nf.ieo rom as nssnt~i:wõr•s p:tl'l i~~lll:ll'f':' rivis riP avia(:fío.

e) A 1'iaçiio sauitaria:
(Jl'ganiznt' a aviat.:fio sanilnria r assngm·:n·-ílt1• o fnnt•t·it~-
de accôedo com a .Dirnct.oria de Sandn da GtWJTn.
A ri. R. o Os regulamentos, manuaes c instrucções de í}Ue
trata n ilcm J, lettl'a a, do art. 7o, são snhnwttidos á approvat~·fío dn ministro, vor intcrmedio do ·Estado-Maim· do ExPreito; os documentos !'elativns á letfra b do mnsmo art.igo sfio
f'sla!JelPt'iclos modianln insfrtwçõns do .Rsfado-Maim· do l·~Xf'l'
t'ifo.
Al't. !) . o O Gabiuctc de desenho c 1Jhotouraphia dostina-sr~
á nxecue.ão rlc todos ns t.rahallim: ~rraphicns n p tJOtogrnplli!~n~
Ill't'PSs:trins :i DirPct.oria. S1~1·:í ~~onsf.if11ido t\ nrnpliado á pl'optll't:ão das necessidadPs.
Ar·l. 10. O Gabinete de analuscs e cusaio de maferincs
I t•m por fim o estudo do material do toda natureza do que n
avia(:·~n se utiliza. Hcrú organizado
em occasiãn opport.una
t~nm o;;; elnmenlos agont a.nnrxnrlos provisoriamente ao Par·quc
da Escola de Aviação Militar.
Art. 11. O Archivo Geral d_cst.ina-sf' :í guarda r.nirladnsa
dP t.nrlos os docnmenf.og da. Direcfnl'ia.
n~l nwnt.n

1

A ri,. 12. A' Portaria compete:
a) a expedição. dnvidanwnt.Pmmwrnda, da rorrf•spondf'llria da Directoria:
lJ) a organiz:u;iin, no 11llimn dia rJo Jnf'Z, rio resumo dn
pnnfo dos Pllllll'Pgadns ch·is, o qual srr::í ont.regue ao c-hofe do
g:thinPI r:
ci a gnnrrln r nssrin rlas rlivrrsnR rlrpcnrlf'ncJas rln. Dir!l~

ct.oria;
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d) a fi~caliza<;iio do srrvic_:o dos contínuos e serventes.

Art.. I :3 • .'\lfím dns Sf'I'Vi~:o:-:; disr.riminados nos aef igns anfpr·iot'f'S, podf't'iio u gahinnfP, as divisõps e mais d('JllCJltus da
JlirPcforia «'lll'êll'l'!•gar-sn dt~ oufr·os CfllnPSQtwr· que o Dir·1~ntm·
Jhps dPf.Prmiw•, dt~ nccôrdo com a (•:-;rw!·if'icu!~iio g·peal dl' ftm''<;tiPs i11dicadas IIPSII' l'l').:ll la llt'('llf u.

CAPITULO TI
l'ERHO.\L 0:\ DlllECTOHI.\

Arf. H. O quadt·o tlo prssnal d:1 llir·pcforia compl'l'lrPrHle:
Um Di r·Pdor ({ll'lll't'al);
Um a.iudaniP de onkns (I" l<'TH'ntP dP :wiaçiin'.
GoiJincfr?:

Um ChPfP (coronrl 011 IPJH•nl c-coronrl
r urso de Pstado-ma ior) :
Dous adjnnlos (majorr>s ou capitães de
Um official de Pngenharia (capiliio on
Um official conf a dor Pnearregado dos
trativos (capitão ou Jo tcnenfpl.

de aviaçiin com o
aviação);
official superior);
serviços adminis-

1" ])ivisiin:

Um chefe (coronPl ou I Pllf'TÜP-cm·nnrl de avia!lilo com ,J
curso de estado-maior);
Dous adjuntos (majores ou capitães de nvinção, mn dclles
com o curso de pstado-mnior1;
Um offieial ri,. nrlillrnrh1 anli-aPrPa (capitão!.
2" Divislio:

Um chPfc (coronel ou lf'nrnfe-coronrl de aviaGãOJ;
llous adjun!os (capiliies 011 prinwiros tenentes dP avia ...
çiio);
Um offieial dP nrf ilhnrin nnti-nPrea (capitão ou 1" tnIlPnfP).
3n Divisão:

'Um c 1wfe (coronel ou f.nywnfe--coronel de aviação, com
curso dn estado-maior);
:Dous adjunlos (mnjorcs on cnpitães de aviaçiin, do~
qmws um com n cnrso dn !'stndo-maior);
Um medico;
Um official da avinção naval, como elemento dP lrgaefín.
qna11dn designado pelo IM,inislerio <la Marinha.
Paragrapho unico. A Directoria terá mais:
a) um archivista P bibliothecnrio (official reform:ulo);
b) rlons desenhistas (militrtres ou civis (reservistas), nonwarlos por concurso) ;
c) nove sargnntos auxiliarf's dr pscripta;
d) um porteiro (official ou sar.gcnto rcformrtfin:;
P) dons confimws (Px-praçns do Bxercito);
f) quatro sPnPniPs (Px-pr·a~:.:as do ExPl·eito).
1

o
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C.\.PITULO III
ATTIUDU1ÇÕEl::> DO PESl::>OAL

.Art. 15. Compete ao Director, como primeira
da repad ição e do serviço:

autoridad~J

1", a dirccção dos trabalhos da Dircctoria;
a inspccção technica permanente da al'!lm de avüu;ão;
3u, a dirccção do Serviço de Aviação;
~",

tÍ
a insll'ucção, a mobilização c os planos de opcraçõe..;
das unidades aereas (aviação e artilharia anti-aerea), mantendo para isso es~reita ligação com o Esfado...Jl\1aior do·
Exorcilo, o Departamento da Guerra c as Dircctorias do-;
outros Serviços;
5", a elaboração dos regulamentos c manuacs relativos á
instrucção e treinamento das forças aereas;
üo, a organização do plano geral das vias acrcas do aviões
c evenl ualmentc de hydro-aviõcs do Exerci! o;
7°, a coiTrspondencia directa com o ministro da Guerra
c demais autoridades do Exercito sobre assumptos da repartição c do serviço;
8", a indicação a·o ministro dos officiaes que devam ser
empregados na Directoria, Escola de Aviação Militar, scrviç•os regionacs, com missões, etc., de accôrdo com os regulamcnl os em vigor. Essas indicações serão cnca'minhadas por
inlcrmedio do Dcparlamenf.o do Pessoal da Guerra para que
este acerescentc a sua informação com respeito á situação
momcnl anea dos of.ficiacs. Essa informa'ção será dispensada
quando se tratar de transfcrcncia de uma fnncção para outra
de official já empregado em serviço directamcnle subordinado á directoria;
no, a distribuição dos officia'cs ria directoria pelo gabinete c divisões e a transfcrcncia dentro da repartição, por neccssidndc do serviço;
10, a publicação em boletim das ordens e alterações que
nevem chegar ao conhecimento •los mnprcgados da dircctoria
o dos estabelecimentos a clla' subordinados;
11, a remessa annual, ai(~ 1 de março, ao Chefe rio Estado-Maior do Exercito, dos mappas do material de mobilização;
12, a organização do projcclo gera'! de orçamento da
aviaf:ãu, com indica'ção das obras c acquisiçõcs de maior urgenein, projccto que será apresentado ao minislerio da
<Jucna até 31 de março;
1:3, a formulação de parecer, por ordem do ministro,
sobre qualquer trabalho teehnico, que, embora estranho ao
servi~;o, com ellc se possa relacionar;
1?,. o exame dos papeis que tenham de subir a dcspaelw
do mm1stru, com o seu parecer, delle dircctor, quando fô~
nceessario;
15, a imposição de penas disciplinares de sua alçada aos
empregados, levando ao conheciJllento do ministro os casos
que exigirem punição mais severa;
! 6, a aLtribuição ~c nwn~lar passar certidões, quando refJlH.'rHh~s com declartH}ao do fun, c quando não haja' nisso incunvellt c·nlc;
0
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2o organizar o::; projectos c orçamentos de installaçãn 1.1
conscr~ação dos rze1·odr01nos c ten·enos dr. afen·a(lcm nu.rilim·cs, necessarios aos aviões do Exercito;
3", opinar, por entendimento com. o Mi~üsterio da ~'ia(;fío
c Obras Publicas f' tomando em constderaçao as necessulad('S
do Exercito sobre o local c a org·anização dos acrodromos c
terrenos au~iliares de aterragem dcsUnadm; aos sm·Yi(:os da
aviação civil;
4", indicar, tendo em vista as sugestões do ministro da
Marinha e as necessidades do Exercito, o local c a organiza(:ãa
dos aerod1·mn.os e terrenos de nterrooem au.riliares suseepl.ivcis de serem utilizados pelos aviões da Aviação Naval;
5o indicar, levando em consideracão o pare.cer fio ministro da' Marinha, o local definil ivn das lmsf's dP hydi'O-aviões
dnst.inarlos aos apparelhos desfn gf'llPI'O pl'rfPncentPs :í AYhu.:ão
l\l i I if.n r;
(i", indicar, tendo em vista as necessidades da Aviação Na-

val c Givil, os JlOnf.os para a localização definif.iva dos engenhos terrestres de signalização, ncccssarios á navegação an1·ea
de dia e de noite.
Art. 5. 0 Os regulamentos e instrucções correspondentes
aos if fms 1 o, 2°, 3° e 4o da letra b (Organização), 1" n 2" da
letra e (Mobilização), do art. 4o são submettidos á approvação do ministro da Guerra por intermndio do Estado-l\la i o r
do Exercit.o.
Art. G.o Compete rsscncialmente á 2n Divisão o estudo
das quesWf's relativas ao material, ao aprovisionamf'ntn, aos
assmnptos trchnicos e :í~ inforrna(:Õf's. Sffo Psfas ns sna...,
affrih11 ic:íics pal'l.irnlnJ'f'S:
a) Jlfaferial:

1o, organizar a nomenclatura regulamentar de todo o mn.f.eria.l, f' Pstabf'lf1rer as instr·ucções para a sua montagem e
ffesmonf ngPm, 1imprzn e ,,onse,·vat;fio f'Tll deposito n em soeviço;
2°, organizar as instrucções para as verificaçõe~ periodicas do matrrial distribuído n f'm dnposit.o;
3°, dar parf'cPr sohrf' as cnusns de nccidcnles occoel'idns
com o material;
4°, manter o registro completo e mf'fhorlico rJn. todo o
material distribuído e em deposito;
5°, manter em dia o mappa do maf.Prial de mobiliznçfío
inclusive do não pertencente no Exercito ou á Marinha;
6°, exercer a fiscalização t.echnica dos estabele'Pimrnfos
inrlusfriaes especializados em constrncção e reparação de material de aviação (estabelecimentos em qno o pessoal milit.nr
de aviação possa ser utilizado nas condições definirias pelo
art. 1~ da lei n. 5.f68, rle 13 rlP janeiro rle 1927);
7°, organizar a <'statistica dos estabclnciment.os inrlm~triaes
capazes de produzir material rln guPrra do aviação em caso
de mobi.lizacão;
so, estudar o desenvolvimento P a adaptação eventual do'l
f'sfabolccimPntos a que se referrm os ~§ ô" n 7o.
b) Aprnvisimwmcntn:

fo, providenciar sohrn o aprovisionamento do Exercit.o
com material de aviação, dando para isso as insfrucr,ões ne-
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cessarias ao deposito .central, aos scrvi~,;os rogionaes c aos corJHI~ dn tropa da aviação;
2", solieif.nr do dirPcfor do l\lntcrial ncllico c do rln Inf nndi'JH'.in da OtWJ'J'fi as

m·drnR rweossnr·ias para o apr·ovisio-

Jiam«'nto do material respceUvo (armnnwnt.o, munição,
J i na, nte.) .

gazo~

c) Estudos technicos:
fo, centralizar os estudos J•clativos no material de aviaefío
no <IUC concrrne :í. escolha, :wquisição, modificaç.ão, doi ac:fía
(do inst.rucçfio o mohilizaçã.o), distribuit:ilo r conservação:

2°, estudar o mal or·ial de avia cão das prineipars polt'llc·ias, nsJH'eialmnnln 11 ndoplndo nos paiz••s limitropht•s;
3°, acompanhar as Pxporifmcias pral.iens do Jllaf('I'ial dtl
campanha nos corpos de tropa da aviação;
4", propôr, jnstificnnrln-n~ -a acquisiciio dr cspeeimPns dt•
11nvos t.ypos dP matrrial qne ronvcnhn suhrndter a PxprJ·ic·nnias;
G", estudar, de nr~côrdo nom a Direcloria do Mafcrinl ncllieo r• 'l\tinislcrio da Marinha, n material do artillJnl'Ía ftrlf.iaerea, os projrcf or·es conl.ra aviões, o armamento de hordn do::;
a \'Íti••s (bombas, metralhadoras, canhões, etc.) ;
üo, estudar, do accôrdo eom a Dirr•nloria de EngC'niJat·ia,
o nmtP!'ial acre11 de radio-tclcgmphia f' rndio-fPlcphn11 in;
7•J, ('lahornr os projcctos de constrnccfio rir~ aYiÕPs, hnlr·na\·iõPs c mofoees nrcnssarins an ExC'rrilo.
·
d) ln{onnoçi)cs:

1°, reunir a documentacão nacional o rstrangcira mais
rnln I iva ús quesl.õos aorr~as;
2°, adquiriJ' as revisfns, livros c pnhliear·õcs nrcwssar·hJc;
:111 l'llnerinnamnnlo do serviço;
•
3", nnviar ás unidadr~s dn aviação ns cartas, plantns, csJHu:.ns c publicações diversas (trrhnicas nn tacticas) quo lhes
sr•.ia m ncccssarias;
-1°, ter a snn mu·go a rorrcspondencia da Dircct.ol'ia com
os or·gii.os dirf•d or<•s rias aviat;Õ('S r'strnll!·W~iras, no int.nilo de
a~:sf'!!!II':l.l' a J'nmüiio dos divoesos documentos necessarios.
Art. 7. o Compete C'Ssoncialmcntc á 3" Divisão o estndo
das questões atfinentcs á instruccão. :ís operações, aos movinwntos acrcos. ás ligações c á ayiacão snnitaria. Sfío estas as
sna..; at.trihuiçõcs pal'licularcs:
.

1 rnportantn

a) Inst?'ttcçiio:
1o, elaborar os regulamentos, instrucções e manuaes rc1af.ivos á instruccão nerca do Exercito, bem como á das tropas
d" aviaç,i'ío fl artilharia ant.i-aorcn, ntiliznndo as suggcstõPs do
ronnnandantc rln ·nivi~fin Aeren. c em inf.imn ligação com o
Jt::.;Utrlo-1\faior do Exercito c a Dieectoria do Material Bellico:
2°. organizar o plano g-f'ral dns exrrcieios e manobras nas
1midndm~ do avim·ão r nrl ilhal·ia anti-aerna r'm que nfio tnntr·nt parte onlr·as· nrmas;
il". assPg-nrm· o fmH·c~ion:mwnl n tcchnico da Escola de
Aviar:ão Militar;
'lo, fiscalizar evrnt.nalment(\ o funccionnmento nas E~rn ...
ln!ll Civis ou Crmf.ro~ Civis do Aviação.
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b J Opcraçiics:
1", elaborar o plano de concentrac.ão das unidades ao roas:
::!", elaborar os planos das opera(.'ücs acrnas anl.vriol'f's :·,

eollt:l'Uit'a(;ão das g:·andes unidades terrcsl.es;
:3", clulwt·ar os pla11ns dn eoopnr:u,:ão eventual da avia(:fí"
milHar o naval;
.-'!", elaborar os J?lanos de funccionamento do Serviço de
;\vinc;ão no inicio das operações e no decurso dellas.
c) Movimentos acreus:

1°, clabot·ar as ordens de movirncmto

(Jn·imoira p:irf.n ,.
das unidadPs de aviar.:·fío (1•scalõcs volantes);
:!", solieitar do Estado-l\1aio1· do Exercito as ord1ms JWet•ssm·ia.-; para os movimentos eorrcspondentcs dos t~scal,-,, ..~
volan!.ns, isto é, quo so dpslocam por via f!•t•J·ostrc;
3", preparar, organizar n fisen lizar a ~~x,~cneã.o dos 1·aid.-;
:tf'l'nos do pe:-;soal militar;
.-'!", m·ganizar n dirigir as provas dos rmwursos anJ•en-, dPsf.inados ao JH'ssoal !llililar t' pt'oYidi'JWiar sobre os Jll't'lltio.s.
;.:;t~gu11da)

d) Li(j(rçües:

1", mnntPr com os orgãos rompetnntPs dos 1\finistPJ'Ín:'-; da
1\larinha n da· Viat;ão c Obrns Pnhl iras as I i.~:t\:ÕPs i nd ispPns:tYPis no bom funrcionamento do sf'rviço;
2", JH'orPder de modo idt•nf.ieo rom as nssnt~i:wõr•s p:tl'l i~~lll:ll'f':' rivis riP avia(:fío.

e) A 1'iaçiio sauitaria:
(Jl'ganiznt' a aviat.:fio sanilnria r assngm·:n·-ílt1• o fnnt•t·it~-
de accôedo com a .Dirnct.oria de Sandn da GtWJTn.
A ri. R. o Os regulamentos, manuaes c instrucções de í}Ue
trata n ilcm J, lettl'a a, do art. 7o, são snhnwttidos á approvat~·fío dn ministro, vor intcrmedio do ·Estado-Maim· do ExPreito; os documentos !'elativns á letfra b do mnsmo art.igo sfio
f'sla!JelPt'iclos modianln insfrtwçõns do .Rsfado-Maim· do l·~Xf'l'
t'ifo.
Al't. !) . o O Gabiuctc de desenho c 1Jhotouraphia dostina-sr~
á nxecue.ão rlc todos ns t.rahallim: ~rraphicns n p tJOtogrnplli!~n~
Ill't'PSs:trins :i DirPct.oria. S1~1·:í ~~onsf.if11ido t\ nrnpliado á pl'optll't:ão das necessidadPs.
Ar·l. 10. O Gabinete de analuscs e cusaio de maferincs
I t•m por fim o estudo do material do toda natureza do que n
avia(:·~n se utiliza. Hcrú organizado
em occasiãn opport.una
t~nm o;;; elnmenlos agont a.nnrxnrlos provisoriamente ao Par·quc
da Escola de Aviação Militar.
Art. 11. O Archivo Geral d_cst.ina-sf' :í guarda r.nirladnsa
dP t.nrlos os docnmenf.og da. Direcfnl'ia.
n~l nwnt.n

1

A ri,. 12. A' Portaria compete:
a) a expedição. dnvidanwnt.Pmmwrnda, da rorrf•spondf'llria da Directoria:
lJ) a organiz:u;iin, no 11llimn dia rJo Jnf'Z, rio resumo dn
pnnfo dos Pllllll'Pgadns ch·is, o qual srr::í ont.regue ao c-hofe do
g:thinPI r:
ci a gnnrrln r nssrin rlas rlivrrsnR rlrpcnrlf'ncJas rln. Dir!l~

ct.oria;
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d) a fi~caliza<;iio do srrvic_:o dos contínuos e serventes.

Art.. I :3 • .'\lfím dns Sf'I'Vi~:o:-:; disr.riminados nos aef igns anfpr·iot'f'S, podf't'iio u gahinnfP, as divisõps e mais d('JllCJltus da
JlirPcforia «'lll'êll'l'!•gar-sn dt~ oufr·os CfllnPSQtwr· que o Dir·1~ntm·
Jhps dPf.Prmiw•, dt~ nccôrdo com a (•:-;rw!·if'icu!~iio g·peal dl' ftm''<;tiPs i11dicadas IIPSII' l'l').:ll la llt'('llf u.

CAPITULO TI
l'ERHO.\L 0:\ DlllECTOHI.\

Arf. H. O quadt·o tlo prssnal d:1 llir·pcforia compl'l'lrPrHle:
Um Di r·Pdor ({ll'lll't'al);
Um a.iudaniP de onkns (I" l<'TH'ntP dP :wiaçiin'.
GoiJincfr?:

Um ChPfP (coronrl 011 IPJH•nl c-coronrl
r urso de Pstado-ma ior) :
Dous adjnnlos (majorr>s ou capitães de
Um official de Pngenharia (capiliio on
Um official conf a dor Pnearregado dos
trativos (capitão ou Jo tcnenfpl.

de aviaçiin com o
aviação);
official superior);
serviços adminis-

1" ])ivisiin:

Um chefe (coronPl ou I Pllf'TÜP-cm·nnrl de avia!lilo com ,J
curso de estado-maior);
Dous adjuntos (majores ou capitães de nvinção, mn dclles
com o curso de pstado-mnior1;
Um offieial ri,. nrlillrnrh1 anli-aPrPa (capitão!.
2" Divislio:

Um chPfc (coronel ou lf'nrnfe-coronrl de aviaGãOJ;
llous adjun!os (capiliies 011 prinwiros tenentes dP avia ...
çiio);
Um offieial dP nrf ilhnrin nnti-nPrea (capitão ou 1" tnIlPnfP).
3n Divisão:

'Um c 1wfe (coronel ou f.nywnfe--coronel de aviação, com
curso dn estado-maior);
:Dous adjunlos (mnjorcs on cnpitães de aviaçiin, do~
qmws um com n cnrso dn !'stndo-maior);
Um medico;
Um official da avinção naval, como elemento dP lrgaefín.
qna11dn designado pelo IM,inislerio <la Marinha.
Paragrapho unico. A Directoria terá mais:
a) um archivista P bibliothecnrio (official reform:ulo);
b) rlons desenhistas (militrtres ou civis (reservistas), nonwarlos por concurso) ;
c) nove sargnntos auxiliarf's dr pscripta;
d) um porteiro (official ou sar.gcnto rcformrtfin:;
P) dons confimws (Px-praçns do Bxercito);
f) quatro sPnPniPs (Px-pr·a~:.:as do ExPl·eito).
1

o
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C.\.PITULO III
ATTIUDU1ÇÕEl::> DO PESl::>OAL

.Art. 15. Compete ao Director, como primeira
da repad ição e do serviço:

autoridad~J

1", a dirccção dos trabalhos da Dircctoria;
a inspccção technica permanente da al'!lm de avüu;ão;
3u, a dirccção do Serviço de Aviação;
~",

tÍ
a insll'ucção, a mobilização c os planos de opcraçõe..;
das unidades aereas (aviação e artilharia anti-aerea), mantendo para isso es~reita ligação com o Esfado...Jl\1aior do·
Exorcilo, o Departamento da Guerra c as Dircctorias do-;
outros Serviços;
5", a elaboração dos regulamentos c manuacs relativos á
instrucção e treinamento das forças aereas;
üo, a organização do plano geral das vias acrcas do aviões
c evenl ualmentc de hydro-aviõcs do Exerci! o;
7°, a coiTrspondencia directa com o ministro da Guerra
c demais autoridades do Exercito sobre assumptos da repartição c do serviço;
8", a indicação a·o ministro dos officiaes que devam ser
empregados na Directoria, Escola de Aviação Militar, scrviç•os regionacs, com missões, etc., de accôrdo com os regulamcnl os em vigor. Essas indicações serão cnca'minhadas por
inlcrmedio do Dcparlamenf.o do Pessoal da Guerra para que
este acerescentc a sua informação com respeito á situação
momcnl anea dos of.ficiacs. Essa informa'ção será dispensada
quando se tratar de transfcrcncia de uma fnncção para outra
de official já empregado em serviço directamcnle subordinado á directoria;
no, a distribuição dos officia'cs ria directoria pelo gabinete c divisões e a transfcrcncia dentro da repartição, por neccssidndc do serviço;
10, a publicação em boletim das ordens e alterações que
nevem chegar ao conhecimento •los mnprcgados da dircctoria
o dos estabelecimentos a clla' subordinados;
11, a remessa annual, ai(~ 1 de março, ao Chefe rio Estado-Maior do Exercito, dos mappas do material de mobilização;
12, a organização do projcclo gera'! de orçamento da
aviaf:ãu, com indica'ção das obras c acquisiçõcs de maior urgenein, projccto que será apresentado ao minislerio da
<Jucna até 31 de março;
1:3, a formulação de parecer, por ordem do ministro,
sobre qualquer trabalho teehnico, que, embora estranho ao
servi~;o, com ellc se possa relacionar;
1?,. o exame dos papeis que tenham de subir a dcspaelw
do mm1stru, com o seu parecer, delle dircctor, quando fô~
nceessario;
15, a imposição de penas disciplinares de sua alçada aos
empregados, levando ao conheciJllento do ministro os casos
que exigirem punição mais severa;
! 6, a aLtribuição ~c nwn~lar passar certidões, quando refJlH.'rHh~s com declartH}ao do fun, c quando não haja' nisso incunvellt c·nlc;
0

,
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17 a rubrica dos I ivros de oscripturação, podendo delegar
~·~: ..;a al.lr·ilmif:iío no c~lwfP do gahinct.o ou de nma di~R di":isõPs:
1R, a :wqu isic,:i'ío dc~ livt·os, iusLrumcnlos c .mais ob.w<~l os,
I ar !I o p;ú·a a cl i rc~ef o ria como para os estahe_Icciincnt~s e serYi<:m; dl' aYiação. dnntro ch vm·lm annual a ISSO destmada;
Hl as ordens. em boletim, do cargas o descargas, transferciH'.ia; dP r a n;a n rccolh imenl o de ma·r l'rial, autorizados pelos
l'l'gulanwnlos em vigor·.
Ar!. lü. Compete ao chefe do gabinete:
a) rc::;pondor perante o direcfor pela regularidade dos
sm·viços a cargo elo gabinete, dislribuindo, redigindo e fisealizando os lmlmlhos rPspcctivos;
b) rcd ig·ir o Boletim rlc Ordens o os papeis officia'cs fllW
o uireclor Lletel·minar;
c) rPccber os papeis procedentes das divisões, serviços
e outras d<~JH•nd<'IIC ias o apreS<)Jlf.a'l-os :í. eonsidoraefio do dil'<'c·.l o r, nllxi I iando-o nu PSI udo e coordenação dos mesmos,
:-;r mpro que isso Ih c fôr ordenado;
d) organizar o systmna de esci·iptiuraÇ'iLO (protocollos,
registros, archivos e outros meios que possam facilitar a con~er·vação e busca de qualquer documento da directoria), e
pr·nvidenciar sobre o promvto despacho c rapida sabida dos
11apeis cnlrados;
c) apresentar diariamenl o (t a·ssignatura do dircctor o
PXIwdicnte do gabinete;
f) suhscrr'vcr ns certidões passadas poe ordem do direcfm·; confet·il· e uuthenlicat· as cüpins que cito mandar c:xlrahir.;
(}) organizar os pedidos do artigos para o gabinl'Lr! n
visar os das outras dqwndmwias n ellc subordinadas;
h) fiscalizar' lodo o serviço do gabinete C; bem nssir11, o
pnnl o dos emprPgaclos civis, levnndo ao conhecimento do dirpr·l oi· as fali as e transgressões quo ver i ficar,
Pal'agraplw uni co. O 'i adjuntos {i o gabinete execul a r·ão
os fntha ll1os qur~ llws for·r·tn rlisl.t'ibu idos pnlo sem ehefe.
:\rt. 1'7. O aj11danfo tln or.·dens do direetor lamhorn flO·dr~rá auxiliar o servi<;u do gabinete, quando isso lhe fôr def erminado.

Arl. 18. Ao clwl'o d<• divisão ineurnlJe:
1°, dirigir os sr·rviços das suas divisões, exercendo a inirin f ivn IJos f'Siudos c na organização dos dados c doennwnf.os
irnlispensaHis ú l'Palizac,:ão elos trabalhos de sua cumpef<•nria ·
2J+ ter sob sua guarda e rosponsahil idade atl~ soluç:ãn final os papeis sohre que tiver de se prunhnciar;
3", fazer registrar Clll Iivr'os <'SIWeiaos os papeis rPePbid"s e expedidos;
4", providenciar pam que não lw~a demora na5 inforrn:t<>il'~ dos Jmpeis sujeitos a estudo na Divisão;
5", legalizar os documentos expedidos;
G", recolher ao archivo da dircctoria os documento,;; <"tl.i0'-1
assumptos estejam resolvidos n não haja interesse em ~r·t'I'JJJ
eonscrvados nw Divisão;
7", sulJmflU e r :í approvaGão e assignattJra elo di reei 'll' o
~"XpedicntP ]JI'r•pill'arlo t' ! rabalhos elaborados na Divisão.
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Paragrapho uni co. Os adjUntos executwrão os trabnl h os
que lhos forem distribuídos pelos respectivos chefes. de accôrdo com as ordens recebidas.
Art. 1U. Ao official de engenharia compete de 11101 i o
geral:
a) superintender os serviços do gabinrtc de dcsPnlw c
phol.og-t'aphia o do de unalyses o enswio de matcriaes;
b) estudar c cmittir parecer sobre os ussumplos }Jai'Licularmontc referentes á engenharia;
c) dil'igir c fjscalizar os trabalhos do caraeLcr technicu
que lhe forem confiados pelo director;
11) organizar o cadastro dos proprios nacionacs a cat· ~~~
da dircctoria.
Art. 20. Ao official contador, encarregado do ser v i1~0
de <idlllinistração, incumbe:
'1 ", desewponhaL' na· din~ctoria as funcções de thesow·ciru

c altuoxarife, seg·umlo as prescripçõus uos regulamentos

lHli'U

a Administração dos Corpos de Tropa e Estabelecimentos I\lili tarcs o do Quadro de Officiaes Contadores:
2", organizar c Rssignar as folhas de pagamento de todo
o pe:::soal ua dirccLoria, as quaes serão verificauas e confl·ridas velo fiscal do conselho;
3", entregar ao chefe do Gabinete a nota das imvorl<Ulcias recebidas para a publicação no Boletim;
4u, offectuar todos os pagamentos, não só de vencimentos do pessonl, como ele despezas da· rlirectol'ia;
5". rccclJcr e dar o conveniente destino a todos os d!n hcii·os que passarem pela directoda, entregando sempr•• :w
chefe do Gabinete a nota das imvortancias parU' a uevida JllllJlieação;
6'', organizar

e ter em dia o mappa-carga de todo o material d:t· directoria, inclusivo o do destino osprcial (inst t·umentos, a·pparelhos c material de desenho), distribuído :'is divisõPs e üs o11 lras drpcndcncias da dircctlH'ia.
Art. :!1. Ao

f'IH'UJ'l't'gado

da HiiJliothr•t•,a

e

Archivo (lr•r;ll

COIII})clP :.

1o, conservar em ordem, limvPza e asseio a• Bibliolhl'ca
ArehiYo;
2°, arehivar c11idadosamentc. relacionados n discrinlinados, iodos os docunwntns recolhidos;
:1". zelar pela escripturação do rcsvectivo mappa-eal'ga
e do registro de entrada da Bibliotheca, fazendo imprimir o
cal'iml1o desta em todns os impressos, mannscriptos, estampas n eartas que lho for·cm entregues em Boletim;
,'J", catalogar todos os livros logo que sejam cntt·cgw·.s :'1
HihliotltPca;
5". a:'lsegurar o cxncto cumprimento das instniC(.'ÕI'S approvatla:-; prlo dircetor, rola f i v as ao fnnccionamcnto da fJ3illl iotlwca e do ArchiYo Geral.
c~ o

ArL 22. Ao porteiro, qno r! o ehefe dos
pol'far'ia, compete:
O

r~mprcgarlos

da

1°, ordenar, dirigir e fiscalizar m; trnbalhog da limpeza
asseio da sédc da dircctoria C SU:1'S oepcndcncias;

320

ACTOS DO PODE!t EXECUTIVO

2° manter em perfeito estado de asseio e conservação
f.odos ~ls objPdos de quo tiver carga, c dos quaes organizará
unm rel:u.:ão, si'JHJo rt~sponsavel veios extravios;
J", :.tbrir c fcchat·, no3 dias uteis c ús horas t'l~gulamcnta
res (ou nos dias que lhe forem Llcterlllinadus) as diversas Llcpemlrneias da dircetoria;
1(", receber c entregar a eonespondcncia, livros, papeis,
ele., que dtcgat'i~lll ú pol'Lal'ia, c providenciaL' sobro a pornpta
rxpt~dil.,'ão ou enlrrg:.~· do que para isso lhe for conl'iad". tudu
aunotandu em livros cspeciacs;
5", cumrn·ü· c fazel' cumprir fielmente as u1·dens t•cet~hi
das do director ~~ do chefe de OnbinetP;
(i", Jllalll.l~t· a ordem n:t portal'ia, recorrendo quando neel'ssal'io ao elwf1~ de <Jabiudn.
Art. 2:3. Aos contínuos compele auxiliar o porteiro,
transmittir recados e entregar papeis Ul'nlro da rt•parlil.,'fto
ou mesmo fóra, quando isso lhes for determinado.
Art. 24. Os serventes furão todo o servi~.;o de limpeza
e asseio, bem como outros quaesquer que lhes sejam previstos de accôrdo com a natureza de suas funccões.
CAPITULO IV

Art. :?r>. O dircct.or ~~ nomeado por decreto, O;'; demais
officiaes c os funccionarios civis ))O r portaria do ministro
da Guerra, mediante proposta do director.
Os sargentos auxiliares de escripl a são designados, dentre
os pertenc(~rltes ao respectivo quadro, pelo chefe do Departamento do Pessoal ~la Guerra c mediante solicitacão do
directur da Aviacão.
O vodeiro. contínuos c set·vc•tltes são nomeados pelo direclor.
Art. 2G. O dircetor será suhstit,uido em seus impedimentos pelo official combatlmtc do quadro da directoria que
lhe for immediafo em hiernrchia; o chefe de gabinete ou
de divisão pelo adjunto mais graduado ou antigo do proprio
gabinPte ou divisão.
Quanto ~1s outras substituições, o director ordenará o
rnorlo de fazcl-as, tendo em vista as conveniencias do servi~o.

Art. 27. Em principio, só os cargos do chefe de gabinete
e n,iudante de ordens são de confiancn immediata c pessoal
do dirPctor. Este tem, todavia, a faculdade de propôr a
~~uhstituiçilo
de qualquer official da Aviação, .iuslifieando
perante o ministro, em officio commum ou reservado, os moti\·os da proposta.
CAPITULO V
EMPREGADOS CIVIS D.\. DIHECTOHIA

Art. 23. Os empregados eivis icem vencimentos iguaes
aos fixados para os seus earg-os nas outras directorias de serviços; gosam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos
onus c obriga~fio que os da Secretaria de Estado da Guerra,
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de categoria igual ou eqmvalentc. Ass1m em tudo que se
refere á posse, desconto, tempo de serviço, penas disciplinares, destituições, férias, licenças e aposentadorias ser-lheshão applicavcis as disposições regulamentares da referida
secretaria.
CAPITULO VI
CONSELHO

DE ADl\IINISTRAÇÂO

Art. 29. A directoria ter~í. um conselho de administraJ,iãO,
r,uja organização e funccionamento serão regulados pelas disposições do regulamento em vigor para a Administração dos
Corpos de Tropa c Estabelecimentos Militares.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 30. A Dircctoria da Aviação será organizada progressivamente, de accôrdo com as instrucçõcs do ministro da
Guena. Os lagares nella previstos para os officiaes de aviação poderão ser occupados por officiaes de outras armas, de
prefercncia pelos que possuírem o curso de estado maior,
cmquanto o numero dos officiaes de aviação for insufficiente.
Art. 31. Emquanto não for constituída a Divisão Aerea, o
director exercerá as funcções previstas para o commandantc
da Divisão Aerea.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1927. - Nestor Seze{rcdo
dos Passos.

DECRETO N. 17. 820 -

DE

3 DE JUNHO DEl 1927

Ap1n·ova os JJrojectos e o1·çamentos, nas importancias de 1'éis
60:709$142 c 28:941$142, para e.recução dos serviços de
1nelhoramentos nos abastecimentos d'agua das estações de
Ourinhos e de Engenheiro Maia, respectivamente, nos ramacs federaes de Tibayy e de Itm·aré, da Estrada de F'c1'l'o
Sn1·ocabana
O PrrsiliPnte da Hepuhlica dos Eslalios Unidos do Brasil,
nl.lcndendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocahana c
de accôrdo com o parecer da Inspcctoria Federal das Estrada~.
constante do officio n. 101/S, do 8 de fevereiro do corrcnlo
anno, decreta:
~\rUgo uni co. Picam approvados os pro,j!•ctns c respectivos
orçauwnlos que com c:;le baixam, rubricàuos pelo dircctor geral de E.xpedi.ente, interino. da Secretaria de Estado do l\finistcrio da Viação c Ohras Publicas, para reforço do abasleciLci3 de 1927-Vol. II

21

AdTOS DO PODÊn ÉXÊCUTtVO

lllenlo d'agua, existente em Ourinhos no ramal federal de 'fi-

bngy, n pnra o novn nhastocimento da estação de Engenheiro
Maia, no ramal fedel'al de llarart\ da l~strada de Ferro Soroeabana.
Paragrapho uni co. As dcspczas, até o maximo das importancias de ·60 :70U$11i2 (sessenta contos E"etecentos c nove mil
cento e quarenta c uous réis), para o primeiro daquelles melhoramentos, e 28:941$142 (vinte e oito contos novecentos e
quarenta c um mil cento e quarenta e dous réis), para o segundo, deverão ser levadas á conta do oapital· dos citados ramaes fedcracs, depois de comprovadas em regular tomada de
oon~s.
·
Rio de .Janeiro, ;~ ue junho de 1927, 106° da Independencia e 39° da llcpubl ica.
LUIS P. DE
Victm· Konder.

W ASIIINGTON

DECHETO N. 17.821 -

DE

3

DE JUNHO DE

SOUSA.

1927

..:1ppruva u 1n·ojecto e orçamento, na importancia de 99:145$153,

pOJ·a a execuçiío de melhoramentos na estação de Fortuna,
Tibar~v. da Estrada de Ferro Sorocabana

1 no ramal [cdc1'al de
1

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao qw~ requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e
de accôrdo com o parecer da lnspectoria Federal das Estradas,
eonstante do officio n. 3H/S, de 5 de maio do corrente anno,
decreta:
Artigo unico. Ficam appr·ovados o projoclo e o orçamento.
na importanoia do H9: 145*153 (noventa e nove contos cento e
quarenta c cinco mil cento e cincoenta e tres réis), que com este
baixa:rn. rubricados peJo director geral de Expediente. interino,
da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para a execução de melhoramentos na estação de Fortuna,
no ramal federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana,
constantes da modific-ação e ampliação do actual edificio construcção de um armazcm e de desvios no pateo.
Paragrapho uni co. As despezas, até o maximo daqu~lla imJJOrtancia, deverão ser ]evadas á conta de capital do citado ramal, depois de apuradas em regular tomada de contas. ~~
Rio de Janeiro, 3 do junho dr 1927. 106° da Independencia e 3~}" da Ilepublica.
\VMHrrNnToN LUis P. DE SousA,
V icto1' Konder.

AdTOS DO PODER EXECUriVO

DECRETO N. 17.822 -

DL~

3

nE

.JuNno DE 1n21

Approva os p-rojectos e orçamentos, na impm·tancia total de
93:402$977, para a construcção de desvios nas .estações de
Ezequiel Ramos, Oliveira Coutinho, Chavantes, Sussuhv,
Candido Motta e Santo Anastacio, no ramal [edc1'al de Tibayy, da Esl1·ada de Fe1'ro Sorocabana
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e
de accôrdo com o parecer da Inspectoria .Federal das Estradas,
constante Llo officio n. 3-10'/S, de 5 de maio do corrente anno,
decreta:
Artigo uni co . .Ficam approvados os projcctos e respectivos
orcamentos que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente, interino. da Secretaria de Estado do l\1inisterio da Viação o Obras Publicas. na importancia total de réis
93:402$977 (noventa e tres contos quatrocentos e dous mil
novecentos e setenta e sete réis), para a const.rucção de augmentos de desvios nas estações de Ezequiel Ramos, Oliveira
Coutinho, Chavantes. Sm·euhy, Candido Motta c Santo Anastacio, no rama! federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana.
Paragrapho unico. As despezas com a execução dos citados melhoramentos, até o maximo daquella importancia, deverão ser levadas á conta de capital do mesmo ramal, depois
de apuradas em regular tnmada de contas.
Rio de Janeiro. :3 dP junho dn 1H27. HHi" ria lrHit>ptmdencia c 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P. DE

SOUSA.

Victor Konder.

DECR.E'ro N. ii

.H:.'~l --

ne :3

f)g ,JUNHO DE

1927

Approva os projecto e orçamentos, na importancia total de réis
19"6 :8lS I $450, pani a execução de melhoramentos no pateo
da estação de Presidente Prudente, no ramal federal de
Tibaav. da E.çt1·ada de Pr:rru Sorocabana

O PresidPntf' da llopuhlicu do~ Estados Unidos do Brasil,
atlendendo ao que requeren a Estrada de Ferro Sorocabana e
de accôrdo com o parecer da Inspectoria Federal das Estradas,
cnnstantP do officio n. :35<i/S, dn 10 de maio do corrente anno,
dnrTC'fa:
Al'f igo unico. Ficam appr·ovados os pro,iPclos o respectivos
orçamentos que co111 estn baixam. rubricados pelo dirPctor geral do ExprdientP, interino, da Secretaria dr Estado do Miui~·terio da Viação e Obras Publicas, na importancia total de
196:851$150 (ccnlo c noventa e seis contos oitocentos e cincol•nfa e um mil quatrocentos e cineoenta réis), para a execução
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dos seguinf es melhoramentos no pateo da estação de Presidente
Prndcnt.r. no ramal fpfleral de rrihagy, da Estrada de Ferro Horocahana: edifieio 1•am estação, n::criplorios o of.f.icinas, ar·mazem de cargas, augmenlo fie desvio o grupo de casas para
f'tnPJ'egados; devendo nas mesmas obras ser aproveitados os
materiaes da ant.iga e~tução.
·Paragrapho uni co. As despczas, até o maximo daquella
importancia, deverão ser levadas á conta de capital do mencionado ramal de Tibagy, depois de c·omprovadas em regular
tomada de contas.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1927, 106° da Independeneia c 39° da Rcpublica.
\VASHINGTON

Lms P.

SousA.

DE

Vict01: J(onder.

DECRETO N. 17. 82 Í

-

DE

3

DE .JUNHO DE

1927

Appi'Ova os projectos e m·çanwntos, na imporlancia total de
H2:.'JOO$tf73, para a construcçiio de um grupo de 10 casas
11ara entpreoados e de um edifício para escripto1'io e officinas, ern Assis, no 1'mttal federal de Tibagy, da Estrada
de Fe1'ro Sm·ocabmw
O Presidente da Rrpublica dos Estados Unidos do Brasil,
nLtendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e
de accôrdo com o parecer da Insprctoria Federal das Eslradar.:,
constante do officio n. 353/S, de 10 de maio do corrente armo,
decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados os projcctos c re~pcctivos
orçamentos que com este baixam, rubricados pelo director geral dn ExpPdicnte, interino, da Secretaria de Estado do Ministf'rio da Viação c Obras Publicas, na importancia total de
H2 :300$473 (cento e quarenta e dous contos tresentos mil
quatrocentos o setenta c ires réis), para a construcção do
um gTupo de 10 casas para empregados e de um edifício para
eseriptorio o offieinas, em As~is, no ramal federal de Tibagy,
da Estrada de Ferro Sorocahana.
ParagTapho uni co. As despezas, até o maximo daquella
importancin, deverão sor levadas á conta de capital do mesmo
ramal, depois de comprovadas em regular tomada de contas.
Rio de JaneiJ·o. 3 ele junho de 1927, 106° da Indcpendcncia c 39° da Hcpublica.
WASIIINGTON

LUis P.

Vict01~

DE

/{onda.

SousA.
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DECRETO N. 17,. 825 -

DE

3 DE .JU~IIO DE 19:?7

Approva o projecto e o orçamento, na importancia total de
70:.177$463, para a execu.çâo de melhotamentos na estação
de Santa Adelaide, no 1·amal {edc1·al de Itararé, ela Est1·ada
de Fe1'1'0 So1'0cabana

O Presidente da Republica dos E~tadns Unidos do TII·asil,
nttendendo ao quü requereu a Estrada dü F~rro Korocabana e
flp accôrdo com o parecPr rla Insprctnria FPderal das Estrada~.
constante do officio n. 3~3/S, de 5 de ma i o do corrente anno,
decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados o projccto c o resprel ivo
orcamcnto que com este baixam. rubricados pülo dircctor geral dP Exp~di~ntP, interino. da Seerrlnr·ia de Estado do l\IinistcJ•io da Viação e Obras Publicas, na impol'lancia total UI' rt~is
70:377$163 (setenta contas trc:-·cntos c se-tenta e sete mil quatrocentos e sessenta c tres réis), para a execução dos seguintes
melhoramentos na estação de Hantn Adelaide> no ramal federal
de Itararé da E-.:trada de .Feno Sorocahana: barragem. eanalização:· reservatorio d'agua (\ uma casa para moradia de empreg·ados.
Paragrapho unico. As despezas, até o maximo flaquclla
importancia, deverão ser levadas ú conta de cavital do nwRmo
ramal,: depois de comproyadas em regular tomada de contas ..
Rio de Jan.eiro, 3 de junho de 1927, 1011° da Indrpenrlr.n ..
ria e 3go da Rcpublica.
\VASHINGTON

LUIS

Victo~

DECRETO N. 17. 826 -

DB

3 DE

P.

DE SoURA.

Konder.

JUNHO DE

1927

Approva o projecto e orçamento, na importancia total de
[)9:599$617, 1Jara a const1·u,cção de cinco casas destinadas
ao pessoal da Estrada de Ferro Sorocaba.na, destacado em
Itapetininga, no ramal fcdeí·al de llm·m·é

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
aftendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocahana e
de accôrdo com o parecer da Inspectoria Federal das Estrada~;;,
constante do officio n. 3H/S, de 5 de maio do corrente anno,
decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projccto c o respectivo
orçanwnto que com este baixam, rubricarlos pelo dircctor geral de Expediente, interino, da Sceretaria de Estado do l\finist.erio da Viação e Obras Publicas, na importancia total tle
59:599$617 (cincoenta c nove contos quinhentos e noventa o
nove mil seiscentos e dezesete réis), para a construcção de
cinco casas destinadas ao pessoal da Estrada de Ferro Sorocabann, destacado em Itapetininga, no ramal federal de Itararé.
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Paragrapho unico. A de~peza, até ~ maximo da9uella import.anria. dPYPrá cor'I'Pl' :í ronfa de capttal do mencwnado raral, d1~pois dP aput'ada. nm reguhu· f omacia de contas.
Ilio de .Janeiro, 3 dP junho dn 1927, 10ü" da IndC'pendencia. c 3lí" da Hrpubl ica.
\V,\RHJNnTON

Luis P. DE Sous,\.

\'ictor [(onda.

DECHETO N. 11.R:?7-

UE

3 DE .JUNHO DE 1927

Approva o pro}ecto o orçamento, na importancia total de
41 :.f88$260, pm·a a construcção de cinco casas, destinadas
ao pessoal da Estrada de Ferro Soror.abana, destacado em
Bernardi no de Cam}ws. no ramal federal de Tibaov
O Presidrnh' da Republica dos Estados Unidos do Brasii,
attendendo ao CJl.H' reqneren a Estrada de Ferro Sorocabana t'
de accôrdo com o part~r~rr da Inapectoria Federal das Esfl'arla".
constante rio offirin n. :Hi.'t/S. de 10 de maio rlo corrente armo.
decreto:
Artigo unieo. Ficam approvao ..;; o projtcto o o respectivo
orçamento, na importancia total de 41 :488$260 (quarenta e
um cntos quatrocentos c oitenta e oito mil duzentos e sessenta
réis), quP com este baixam, ruhrieados pelo director geral de
Expediente, interino, rta Secretaria de Estado do Ministel'io da
Viação c Ohras Publicas, para a construcção de cinco casas
rtestinadas ao pessoal da Estrada de Ferro Sorocabana. destacado em Bernardino de Campos, no ramal federal do Tibagy.
Paragrapho uni co . . \ def:peza, a fi' o maximo daquella importancia, dPver:í ser lnYacla :'t ronta do capital do ramal federal d(~ Tihag~·. dPJwis dt~ apurada Prn rPgular tomada do
contas.
Jtio de .JanPiJ·o, :l dt• .ÍIIIthn dP 1927. 10fi" da JndPJ1f'lHlf'n-.
c ia P :Hl" dn HPpnlllica.
,V,\SHINOTON LUIS

P.

DE SOUSA.

l'icto1' Konder.

DECHETO N. 17. R28 -

DE

I

DE .JUNHo DE

1927

Concede .a TIIP Cascalho Sundicate Lim:itf'd autorizaçilo para
ronf 11/.um· a {unr:cioum· na Republicu e torna sem e{{ cito
o dccl'eto n. 16.9211, de 4 de junho de 1925

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
atfendendo. ao qur; r~qu~,rPu a s_ociedadc anonyma "The Cas{'a!ho SymiJeate Lmuted , autorizada pelo decreto n. 1·2 .323,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

3'.lt

de 27 de dezembro de 1926, a funccionnr na Repnhlica. e
df'Yidamcnte representada, derrf:'ta:
.\l'figo unico. E' concedida a Thc Cnscalho Syndicate
Li m i t Nl, com séde em I .. ondres, Inglaterra, autorização para
continuar a funccionar na Republica com ns alterações feitas
rm seus e:-;tatutos, na conformidade das resoluções adopfadag
pl'la companhia em 4 dP agosto de 1915, relath·anwnto ao
<tugnwnto de capital e das approvadas e eonfirma,das, rr~pe
rf iYnmrnte, rm assembléas g·eraes de 8 t' 25 dr marr,o r.le
1!H R, r soh as mesmas clausulas qufl acompanharam o cit.ndo dPcreto n. 12.323, e tornado sem effeito o de numero
16.9::l1. dn 4 de junho de 1925, que o revogaram; ficando,
por(~Jll, a alludida companhia ohrig-ada a enrnprir as ffwma1idades exigidas pela legislação em vigor.
Jlio de Janeiro, 7 de jtu.nho fio Hl27. 10ôo da TndrpPndPIIC ia c 39° da Republica.
WASHINGTON LUIR P. DE SoURA

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 1i. R:?f) -

llE R DE .JUNHO DF. Hl?7

por dez annos, a partir de I de (evereú·o de 1927, a autorização concedida ao "Banco Hollnndez da Ame1'ica do
Sul", com séde em A mstr>1'dnm (Hollandn). 1wra {unrl'innar no Brasil

P1'01'0aa

O Presidente da fiepuhli.!·a do:;; Esfanos Unidos do Brasil.
ntfPnrlrndo ao que requereu o ·'Banco Hollandez da Amcrica do
Sul", com sé de em AmsteJ•flam, no reino da Hollnndtt, anl ol'izado a funcrionar no Brasil. pf'lo flf'crPto n. 12. :1<86, de 31 de
janniro de 1917, rPsolvc ·prm·ogar pnlo prazo de df'z :nmos, a
partir de 1 de fevrreiro de Hl27, a autorização eoncrdida ao
mesmo Banco para funccionar no paiz, snh a-= cond içõPs Pstahelccidas no referido decreto r mPflianfr a nhsnrYane ia das
rlansulas nhaixo discriminadas:

I
O nanco é obrigado a continuar a frr um rcprrsnnf.anlc no
Brasil, com plnnos " illimifadns podPI'f'S para tratar n dcfinif.ivamrnte resol\·pr as quP~·tõe~ qw' "f' suscHarrm, fllH\1' eorn
n nnvnrno, <llH'l' com ns pnr·f icularf's, podrndn st•r· ac1· ionndo c
r·PrPlwr a primcirn f' qua lf(llf'l' outra citar,fio.

II
Todos os arfo:-: qlll' JH'nf ira r· no nrasil firarfio snjPifo:.; :1s
J'f'Sflf'Ciinls lPis P rPgulnnwnlos r á .im'i-=dic:fío dos SPns ft•ilmnans judiciarios ou adminislrafiYos.
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III
O Banco só poderá realizar as operações autorizadas pelos
estatutos approvados e deverá submetter á approvação do Governo, afim de produzir effeitos no Brasil, quaesquer modificações que forem ineluidas nos mesmos estatutos, inclusive
mudança de nome.

IV
O Banco deverá completar no prazo maximo de dous annos,
contado da data da publicação do decreto de autoriação, dous
terços, •pelo menos, do seu capital no paiz (art. 47, § 1o, do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891) .

v
Fica dependendo de autorização do Governo a abertura rle
quaesquer outras agencias ou succursaes no territorio da Republ ic a, além das act ualmente existentes.
YI

O Banco é obrigado a contribuir com a quota annual rle
fiscalização, nos termos do art. 42 do decreto n. 14. 728, do
16 de marco de 1921.
YII
O Banco se sujeitará aos preceitos e leis bras.ileiras que,
de futuro, vierem a reger as operações bancarias definidas no
regulamento annexo ao citado decreto n. 14.728, de 1921, inclusive as que forem pertinentes á fiscalização e ás sociedades
de qualqu('r especir.

VIII
O Governo póde cassar em qualquer tempo a autorização
para o funccionamento no Brasil, no caso de infracção, por
parte do estabelecimento principal ou de qualquer de suas
agencias ou succursacs, das leis do paiz.

IX
O Baneo fica obrigado a alterar os seus actuaes estatutos,
dentro do prazo de seis mezes, a partir da data da publicação
deste decreto, no tocante á restricção relativa á nacionalidade
dos proprietarios das acções preferenciaes, afim de que esla?
famhern possam srr possuídas por brasileiros.

X
O Banco publicará no Diario Of{icial todas as actas, devidamente traduzidas, das assembléas geraes, ordinarias ou ex-
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traordinarias, assim como os documento~ a qun se referem o~
ns·. 1 e 2 do art. 32 dns seus rstatutoR, durante o tempo que
vigorar a autorização.
Rio de Janeiro, 8 de junho de Hl-27, 106° da Indep<'ndcncia o 39° da R<'publica.
\VASHINGTON

LUis P. DE SouR.\.

Getulio l'argas.

DECRETO N. 17.830 -

DE

9 DE

J(JNJIO DE

1927

Abre, ao Ministerio da G-ue1·ra, o credito especial de réis
38.171:655$066, papel, e 60:000$000, ouro, para pagarnPnln
de dif(erença de 'vencimentos, diarias e aJudas de rustn
aos officias e praças do Exercito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizacão contida no art.. 27 da lei n. 5 .1 67 A,
de 12 de janeiro de 1927, c tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma das. disposições em vigor, resolve abrir, ao Ministerio da Guerra, o credito especial de 38.171 :655$066, papel, n
60:000$000:, ouro (trinta e oito mil cento e setenta c um contos Reiscnntos e cincoenta e cinco mil e sessenta <' seis réis,
papel, e sessenta contos de réis, ouro), para pagamento da diffcrença de vencimentos, diarias e ajudas de custo que competem aos officiaes e praças do Exercito, de conformidade com as
tabellas A, B e C, da citada lei.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1927, 106° da Indopcmlrnria e 39° da Republica.
\VASHINGTON

LUIS

P. DE

SoUSA.

Nestm· Seze{redo dos Passos.

DECRETO N.

n. 831

-

nE 9 DE .TuNno DE 19.?7

Publica a adheslío ela Venezuela á Cmwenr;ão 1·elativa â crcar;,ío
do Instituto Internacional de Agdcultnra em Rnma

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão dos Estados Unidos da Venezuela á Convencão de 7 de junho de 190•5, relativa á creação do Instituto
Internacional de Agricultura em Roma, conforme a Embaixada
da Italia nesta Capital communicou ao Miq.i,sterio das Rela~.:õcs

ACTOS no PODF:n EXECUTIVO
Exf.~rim·es,

por nota de 27 de· maio on Hl27. cn.ia f rn.cfucção
o fi ft•.inl aeompanha o Jll'e~enlf' dPeJ'Pf.o.
JUo de .Janeiro, 9 de .innho dr 1927. 10ô" da Tnrlf'JWmlPn''ia '' :{9" da Ilf'puhlirn.
\VARTIINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Odrwio Jfrmqaheira.

Trarhwção officinl.
Rt'gia Emhaixada da Halia- N. 1.!125/89 -Rio rte JaJJPiro, em 27 de Maio df' I H2i.
Senhor Ministro,
Tenho a honra dP levar ao conhecimento de Vossa Excellencia que os E~tados Unidos da Venezuela adlH~riram á Convenção de 7 de Junho de 1905, relativa á crf'a('ão n á mam1hm~
çfin do Instituto TnfPrnacionnl de Agricultura em Roma.
A adhesão ~uprnf'ifada nnfrou a produzir cffeitos em Sef r~111hro de 1926.
Aquelle Govrrno pediu, poils. por int.ermedio da sua Legação em Roma, que a Vcnuzuela fosse inscripta no 4° grupo
rlos Estados ndhemntes ao referido Instituto e participou haver
designado para seu Delegado no Comité Permanente no Instituto o proprio Enviado Extraordinario e Mini~tro Plenipotenciario .iunto ao Governo Italiano. em Roma.
E'-me grato prPvalecer-me rla occa~ião para lhe offerecer,
Senhor Ministro, n~ protestos da minha mais alta consideração.
- B. Attolico.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Octavio Mangabeira. 1\Iini~tro rhts Rela('Õf's Exteriores Rio de Janeiro.

DEC:RET'O N.

n. R32

-

DR

10

DE ,T tTNHO nE

1927

Concede pe1•missão pa·ra a Sociedade Anonym.a. "Empreza. de
Viação Aerea. Rio Grandense", f'Staf)("fecrl' trafego rw1·eo
em pontos do ter·ritnrin nacimwl
O Presidente da Repnhlica rlos Estados Unidos do Brasil:
Aftenrtendo ao que reqw'reu a Sociedade Anonyma "Emprrza rlo Viação APrPa Hio GranrlPnse". r de nccilrdo com o
parecer rln Insrwefol'in FrdPral dn Navegação, constante do offirio n. 317. de i rlA junho rlo corrente anno,· decreta:
Artigo unico. Fica concnrlido á Socirrlade Anonyma "Empreza de· Viação .\erea Rio Grandense", com séde em Porto
Alegre, capital do Esta do rln Hi o neandr do Súl, permissão
para esfabelPccr o fr;,fego af'I'Nl commercial no littoral do Estado de Santa Cafhnrina e em lodo o trrritorio do Rio Grande
do Sul, podendo estender suas linhas at.é a cidade de Mon ..
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tevidéo, caso o Governo da Republica OriPntal do Uru.guay o
permUta.
Paragrapho unico. A presente autorização é concedida
sem monopolio ou privilegio de especie alguma, nem onu'i
para a União, sendo observadas as condicões estabelecidas no
regulamento para os Serviços Civis de Navegação Aerea approvado prlo decrrf o n. Ui. 983, de 22 de julho de 1925 e demais disposições jú pstabelecidas on que vierem a vigorar sobre o assunrpto.
Rio de Janeiro, 10 de junho de t927, 106° da Independencia e 39" da Republica.
\VAAHINGTON LUIS

P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECHETO N. t7. 8;-l:J -

DE

1()

J)F,

,1{1NTTn

llE

1027

Alpp1·ova o p1•ojecto c orçam,ento. na iJnportancia de réis
17:519$071, JXÚ'a auamento do armazem de nte1·cado1'ias,
da Pstaç.{io J'Pi.-reíra Som'PS, 1Ul linho f'ederal ltarm·éz;,.,!/Uay, da (,'oiiiJHT.nhia l~slrrulo r!,.
F1'i'J'o Stio l'auloJlio {;J'mu1c.
-

O Pr~:;siurnte da Hcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
atteridemlo ao qtw reqw•rt~u a "Companhia Esl rada dê Ferr·o
São Paulo-Rio GraJH_{[~ ", e de accôrdo com o parecer da Inspectoria FPd('ral dns Esf J'adas, constante do ofl'icio 11. :.li I/~.
de 23 d0 maio do eol't'ent I' anno, dAcrrta:
Ar Iigo uni co. Ficam ~pprovados o projPcl o f~ o resper..th·o or1_:,nmPnto, na importarwia dn J/:G1!l$0H (dPzr:-;eiP
contos quinlwnt.os r dPzPnove mil <' setenta e quatr·u r(•i;-;'J.
que r..o!ll Psln baixam. r·11hf'icados prlo dii·ector grral de Expndient n da RerrPI ar ia dr E;;; lado do Minisl nrio da Viação I'
Obrag Publicas, para augrn«>rlfo do ar·nmzCJII dl' nwrcadoria:-;.
da estaçã,, Trixrir~ P.oarrs, na linha federal Itararé-Uruguay, da Companhia Estrada de Fel'ro Rão Paulo-Rio Grande.
Paragrapho uni co. A despPza. a h~ o maximo daquella
importanria, dPver:l correr por conta das taxas addicionaPs,
de aecôrdo com a clausula VIIf do termo de revisão de 12 d1~
maio de 1924, cclchrarlo Pm virlude da autorização constanl f'
do ãecreto n. 16.259, de J 2 rle dezembro dn J 023, depois dP
approvad~ em rpgular tomada de contas.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1927, 10Go da Indeprnclencia e 3'~f' da Republ ica.
WAAHNGTON

LUIS

Victor

P. DE

Konder.

SOUA:\.
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DECRETO N. 17. 834 -

DE

1o

DE JUNHO DE

1927

ApJ)rova os projectos e orçamentos, na importancia total de
418:554$170, para installação de dous britadores nos kilometros 372 e· .'i80, do ramal federal de Tibagy, da Estrada
de Fe1·ro So1'oeabana
O Prcsident<.' da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
aUendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocahana e
de accôrdo com o part~cer da Inspectoria Federal das Estradas,
constante do officio n. 373/S, de 23 de maio do corrente anno,
rlrcrcta:
Arligo unico. Ji'icam approvados os projectos c respectivos orçamentoR, na import.ancia total de 418:554$170• (quatrocentos c flezoito contos quinhentos c cincoenta o quatro mil
eento e setenta réis), que com este baixam, rubricados pelo director geral de Experlicnte, da Secretaria de Estado do l\finisterio da Viação e Obras Publicas, para installação de dous
britadores nos kilometros 372 e 580 do ramal federal de Tihagy, da Estrada. de Ferro Sorocabana.
Paragrapho unico. A de~peza, até o rnaxirno daquella importancia, deverá correr por conta do capital do mesmo ramal.1
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1927, 106° da Independcncia e 39° da Republica.
\VASHINGTON LUIS
rictm~

P. DE SovsA.

Konde1·.

DECRETO N. 17.835 -

AI:"'DA N.\0 FOI PUBLICADO

DECRETO N. 17. 836 -

DE

1O

DE

JUNHO DE 1927 '

Approva o proiecto e respectivo orçamento, na importancia de
13.206:3.$9$200, das obras de concluslio da 1,. secção do cáes
do pn1'to de V·icto1'Í(l.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que solicitou o Governo do Estado do Espírito
~anto, concessionario da construcção e exploração das obras
do porto de Victoria, ex-vi do contracto autorizado pelo decreto
n. 16.739, de 31 de dezembro de 1924, e tendo em vista as
informat;:ões da Inspectoria I~'ederal de Portos, Rios c Canaes,
<lt•creta:
Artigo unieo. Ficam approvados, na conformidade dos documentos que com este baixam, rubricados pelo director gera!
de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocias da Viação
... Obras Publicas, o projccto das obras de conclusão da 1• scct;ão

3~3

do câes do pot•Lo de Vict.oria, e o l'especíivo orçamelito, na importancia de 13.206:349$200 (treze mil duzentos e seis contos tresentos e quarenta e nove mil e duzentos réis), de accôrdo
com as modificações propostas pela Inspectoria Federal de
Portos, Rios c Canaes, c indicadas, a tinta vermelha, nos originaes apresentados pelo Governo do Estado do Espírito Santo.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1927, 106° da Indcpend'encia e 39° da Rcpublica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

Sous.L

V ictm• Konder.

])ECHETO N. li .837 -

JJ€ 17 HE JUNHO DE 1!):27
1

Pro1•oga, po1• um anno, o prazo para serem, reencetados os scr~iços

ele trafego na Estrada de !Ferto do Tocantins

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atlendnndo ao que requereu o Estado do Pará, arrendatario
da ·Estrada de Ferro do Tocantins, na conformidade do contrncto autorizado pelo decreto n. 16.71(), de 23 de dezembro
de 1!J:? i, c tendo em vista as informações prestadas vela Inspcctoria. Fed.:;ral das Estradas, decreta:
Artigo uni co. IFica prorogado, por um ( 1) anuo, o prazo
fixado na clausula IV do contracto do at'rendamcntn da Estraua de Ferro do Tocantins para serem rccncctado:-; os ser.viços de trafego na mesma Estrada.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 1927, 106° da Inclcpcndencia e 39° da Republica .
.\VAsiiiNGToN

LUis P.

DE

SQus.\.

Victor Komle1·.

liECllE~ro

N. 17.838 -

DE

17

DE JUXIIà DE

1!J:?'7

~tbrc oó ~.llinislerio

da Viação c óbl'as Publicas o CJ'Cllilo especial de 5:000$ (cinco contos de 1'éi.ç) partL JWgmnento

de inrlcmnização ao 1n·o.ticrrntc da nirecloria Geral tlos
t'mTcios, .João Adolpho Bm·r:cllos Pilho

O Presidente da Hcpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo numero
5. 033-A, de 19 de outubro de 1926, c tendo ouvido o Tribunal
do Contas, 11a fórma do art. 93 do ficg·ulamcnto Geral de Colltabilidade l'ttblica, resolve abrir, ao 1\Iinisterio da Viação c
Out'as Public'as o credito especial de 5 :000$ (cin,~o conto:;
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ele réis) para occorrer ao pagamento de indemnização devida
ao praticante da Dircctoria Geral dos Correios, João Adolpho
Barcellos Filho, na fórma do referido decreto.
llio de .Taneiro, 17 de .innho de 1927, 106° da Jndcpendcncin
e :mo da Hevubliea.
\V.\SHINGTON

LUis P.

DE HcuH.\.

Victor Konder.

DECRETO N. 17. R:Jn

-

DE

21

DE .nJNHo 1m

1!)27

Considera como de férias escolares o período de 24 a 30
de junho c01·rentc
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
da attribuicão que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituicão, resolve que, nos institutos federa~s de ensino, seja
considerado como de férias escolares, o peribdo de 24 a 30 de
u~ando

junho corrente.
Rio de .Tanciro. 21 de junho de 1927, 106° da Iudcpendenc ia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Augusto de Vianna do Castello.
Nesto'r Seze{redo dos Passos.
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.
Geminiano Lyra Castro.

DECHE'ro N . 11. s.w

-

DE

22

DE JUNHo DE

1927

Abre ao Ministerio da. Pazenda o c1·edito especial de 52: 100$563
parn. pooo.mcnto ao Banco de f:rcdifo Geral, ern 'Virtude
(lc sentrnçn. .iudiciaria
O Presidente àa Republiea dos Eslados Unidos do Brasil,
Uf;ando da autorização contida no rleerefo legislativo n. 5 .134,
de 5 de janeii'O ultimo, c fendo ouvido o Trib11nal rle Conta:3,
na fôrma do I'l'gulamento approvado pelo decreto n. Hí.770
de 1 de novembro de 1922, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito especinl de cincoenta e dous contos cem mil
qninhenfof; n S{'~:-;pnfa n ft·cs n:is (52 :100$563) para png-amcnto
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ao Banco de Credito Geral, do que tom a haver, em vi l'f.nde
de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1927, 10Gu da lndependencia
e 39° da !tepublica.
WASHINGTON LUIS P.

SoUSA.

DE

Getulio Vargas.

DECRETO N . 17 . 8-11 -

DE

24

DE

JUNHO

DE

1927

App1'ova o projecto e o orçamento, na importancia de
28:413$351, para as obras de abastecimento d'auua no lrilometro 58.809, da linha de São Francisco, 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-Hio Grande" e de accôrdo com o parecer constantr.•
do officio n. 421/S, de 4 de junho do corrente anno, da lnspectoria l<'ederul das Estradas, decreta:
Artigo unico. Pieam approvados o projecto e o orçamento
que com este baixam rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras
Publicas, na Importancia de 28:413$351 (vinte e oito contos
quatrocentos e trese mil tresentos e cincoenta e um réis),
para as obrns de abastecimento d'agua no kilometro 5R.809,
da linha de São Francisco, da Companhia Estrada de .Fnnn
São Paulo-Rio Grande.
Paragrapho unico. A despesa, at{;, o maximo daquella importancia, deverá correr por conta das taxas addicionaes, de
conformidade com· o que estabelece o termo de revisão de 12
de maio de 1924, assignado em virtude da autorização constante do decreto n. 16. 259, de 12 de dezembro de 1923.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republiea.

WASHINGTON LUI8 P.

DE

SOUSA.

Victor Konder.

DEf:RETO N. f 7. R42 -

DE

24

DE

.TUNHO

DE

f 927

A11Jn·ova ns pro.fectos
50: íR~~326, para

e n1'çamentos, nn importancia total d~~
a const1·ncçlio de seis casa.ç para moradia rlo pessoal da via permanente nn ramal federal rh·
Tibngy. dn. Estrndn dP Ferro Snrocabana.

O PrNddcnfe da fiepnblica dos Estados Unidos do Brasil.
al.tentlendo ao q11r rr~qucreu a Estrada de F'crrn Sorocahana
c de ac!·r',rrlo com n pa J'l'cer da Jnspecf.oria .Federal das Es-
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tradas, eonstanf~ do ol'ficio n. :JRD/S, de 2:J de 111aiu do cur ...
rente anuo, de~ rei a:

Artigo uni co. Ficum approvados os projectos ~ ro~pceLi ..
vos Ol'IJanwntos, que com este baixam, rubricados pelo <lire ...
ctor geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Nego ...
cios da Viação e Obras Publicas, na importancia total do
50: 1c85$326 {eincoenta contos quatrocentos e oitenta e cinco
mil tresentos e Yint~ e seis réis), para a construcção de seis
(6) casas destinadas á moradia do pessoal da via pcrmanento
no ramal federal de 'ribagy, da Estrada de Ferro Sorocabana,
situada nos seguintes locaes: tres em Ourinhos, re'3pectiva-..
mente para me.strc de linha, para turma e para feitor; dua.s
no kilomctro· 320, para turma c para feitor; c uma na estação
do Lobo, para mestre de linha.
Paragrapho unico. A dospeza, até o maximo daquella im ...
portancia, devPrá correr á conta do capital do citado ramal do
Tibagy, depois de apurada em regular tomada de contas.
RiG de .Janeiro, 2~ dn junho d~ tn:n, 106° da Indepcn ...
dcncia e 39° da Republica.
\VASHINGToN Lms P. DE SousA.
Victo1· Konde1·.

DEcnETo x. li.s13-

DE

2i

DE

.JuNno DE 1021

A.pprova os prcjectos e orçmnLJntos, na únpo1·tancia total dt'!
52:335$535, pm·a a construcção de 32 installações sauita-·
rias destinadas a casru; de e1np1·eaados e 1wstos telcgra ...
pll!icos na Estrada de F'erro So1'ocabana
O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
aU.cndendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana
r rle accôrdo com n parecer constante do officio da Inspectori<i Federal das Estradas, n. 322/S, do 2G de abril do corrcnfo

anno,

d~crcta:

Artigo unico. Ficam appr.ovados os projectos e rcspeeti ...
Yns orçamentos que com eslc baixam, rubricados pelo direcf.or geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministeria da Via~)ão e Obras Publicas, na importancia total de
52:335$535 (eincocnta e dnus contos trcsentos· o trinta e cinco
mil quinhentos c trinta c cinco réis), para a construcção de
~l~ installações sanitarias, destinadas a casas de empregados
c })Ostos telographicos, na Estrada de Ferro SorocalJana.
Paragraphn uni co. A rlcspeza, até o maximo daquella imp.ortancia, flf'verá correr á conta de capital dos ramaes ferff'l·aes onde tiYcrcm de ser construídas as referidas installaçõcs.
Hio do Janeiro, 24 de junho de 1fl2'7, 106° da Indcpcndcncia o 30° da H.cpublica.
,V,\SHINGTo.:-; Lurs P. nE SousA.
Victo1• [{o mia.
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.I fJn', ao Jli11istel'io ria .Jusli('fl e .Yf'uocios llllel"ioJ•cs, u erl'dilo
t'spt·eútl dl' 2:1.27.~;')()0, }Htl'll otlcnder, ao JW.(Jtllllcnto, dn1'111/(f' o f'orrr11k m111o. rio rli{/'t'I'Cilça de ve11cimcllfos fJilC
coJII)Jele WJ 1'r'l'ÍSIII' dfl /Jibliot lll'i'((. .Yaciouol

O Prl':·;idt>nl r• da H1~puhl ica dos E~ lado:-; Unidos do Bt·asil. ll'ndo ouvido o Tribunal do Conlas, 110·· fl'l'Itlos do nd. U:l,
do H,•gulanwnlo (iPral de Coulahilidado Pt11Jiiea, l'Psolvr•, na
cunl'onnidadP da aulol'iz;u;fio coufidn no art.()", do den·efo ~~~
gi:-;JatiYo 11. 5. J:JJ, dl' :-J dr janeiro d1• Jü:!7. aln·ir, ao l\linislurio da ,lusf i1:a P ~~·go~~ius lnfPritll'I'S, o Cl'l'difo I'SJlN~ial dP dous
t'nllfo:; qualro;.'l'llfos I' Yillll' I' f;l'fl' lllil I' <!llilllll•nfos l'l".is
(:..':.'t:..'i~:-dltl), pal'a alfl'lllll'l' ao pagarnr•nfo, dm'il11fl' •o I'OJ'l'l'llfl· illlllo, da dil'l'f'l'l'lll:a dl' \"í'IWÍilH'Illo- qt11· t'OillJll'fn ao
1'1'\'Í:-:IH' da H ih! ioiJH•r·a \'a1· ional. I'Jll yj !'f udl' da l'flll i p:tl'iH:fio
dns Sl'llS YI'IH';IlH·llfns ao:-: dos t't'\·isoJ't•s da llllJH'I~JJs~t :\acionai,
dl' :tt~t'f'n·do l'fllll o :tl'f. I" do l'ifado df'!'l'l'fn ll'gi~laliYo.
H i o df• .JaJtPil·n. '27 d1• junJH, de 1U:.::7, I OG" da lndt'IWJH!t•JIe!a c :J!l"
H<·publiea.

ua

\V.\~Illl\'I;ToN

Leis 1'.

DE

Sut:s,\.

Juuuslo de Vianna rio Castcllu.

DE:CRETC) :.'\. 17. HFi ·--

IJE

-:.7

DE

.rr;:'\ nn

DE

10:!7

Abre. 1111 .!liniste/'Ío du .l11sfit·o e .Yt'ffnrios lllfc,iut•r•s. o Cl't~ditn
t•spccial de 67(i:!i72SWI. j)fll'll }JW/flllll'll{o, em /.927. (/,. 1'CilCÍIIIf''llfos (' llllfflllr~llfo de vei!CÍIIWI/lns oo pt•ssoul da .\ssistcncia a l 1s!Jr·/wpollws
O Pr(•.;jd,·niP d:t lll•pulliil·a do~ J.::.;fndos Unido ..: d., H1·afi'IHio ouvido o T1·ihnnal d1~ Conta~. no- fpr·Jnos do a1·l. !l:l,
do Jl«'gulalliPilfo <:Pral d1• Conlahilidadn Puhlit·a. n•so!YP, na
eonfot·midad<~ da anfoJ'ÍZll\:ão l'onstanfn do p:u·agt·aplw unieo du
al'l .. :!:.' do dP:~I'I'Ill lt·r:.'~lilliYo 11. 5. f.'JH· A. d<• 10 de .iaJlL•iro
tii'Sff~ anno. alll'il', êtn _,linHI•t·io da .T11sli<~a n 1\;'egneios Inlcriorl't'. o l'l'<'llllo c·~JH'I'itll d~' li7<i :!',7:.'$ 'tO I, para pagamento,
l'lll I !1:!7, d,• :weih'do l'Oill a dPnH,nsl.t·ariio que a este neompa1111:,. dos Yt•ncimenfos I' augnH~nfo df• Y<'IH~illH'lllos fixados, pal'a
11 JH•:-;:-:.o:d da .\S!'i:'ff'neia H p~,~·dtopnfJra::;, pelos arls. 'Íi e 2:J
do l'ilado !)(•ereto lcgü;Jaf.:\·n.
H in df' Janeil'o. '.!.7 d1~ .iunl!o de J !1:!'7, l OG" da I ndt-pl·ndencia l' ~l!J"
Ht•JmiJliea.
~;:!.

un

\V.\Slll~GTO~ LUIS

Juuusto

Lei:;

uc

1927- Vui. Il

P.

DE ~OUS.\.

dt• Fill111lrl tio Castcllo.

22

i;.~

/<f. I
l

Dorn'""'"'"'
do"'"'" .,,.o;., nooM""' lmoo<o
'" noolmon"" do.
art. 17 ~ na conformidade do paragrapho, ·
do art. 22 do citado

..

, ••

llo,!

da Assistencla a Psychopathas, nos termos da tabella annexa ao decreto n. 5.148 A, de 10 de je~neiro de 1927 (publicado no cD!ario Otnclal• de 21 do mesmo mez), •ex-vb
de 24 de janeiro a 31 de dezembro de 1927, levtmdo-se em conta, para o ellelto de serem aproveitados os ~aldos dos creditosconsignados no n, 20 do art. a•, da llt '·~

n. 5.156, de 12 de janeiro deste anno, para' pagamento do pessoal da
CARGOS

ti

I;iiJ

110\'U~

do:1

,}
r~~

·:

i~

Asshlencia a

Psy~.,tu11athas

....................... I

Di•·ccto:· Gorai (15:0<lü))OOO) ...
. . . Cholo do labomtol'io anatouw-pathol
.. Diroctor do instituiu do Nouropath
Alienistas (7:200SOUI!J .....•..••..•

'
334:500JQ

l!us1 .ilal .\'acionai de Psy··hOJ•alhas

~:.•~::!~::.\·;~\'!~·.~:.:;.~.~·%~~)~~~~:::::::::::::::::::::::::: ~.u:~:~·~~t.··~~.O.''. ~~~:~~~!::: :::::

~~~~J&tl:'ftil'-•••u••••• \\\ •· • ~E=~~~vg;s::
Dactylographos

i5:400SI~'();

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

•:i;,~;;I::[:.;j7m :

~~~:~~~~~lê!L
.Uani~·omio

Dir<'dur

102:5l'lfl81

Judiâado

(!O:',IMJSI~Xl) ......................

;

~t{l~~~~:u~=;.::: ::: ::.~; :.~;;:~~~::::::::

~d'!~i~t~~do~~).)i.O:i)~: ;-::_:: ·~~~~ ... ,,.
Cbef~

0
: ••.• ldmibl,:tradof.

20:i87J095

(/:,~

do 1.~boratm10 do posq111zas clumtcas (9.000JOOO) .... " .............-~... ,_;.,,

·

1

~~!:~~c~~~l~~~~::~ ;iX!sooo):::::::::::::::::::::::::::::: i>i;~.:~~~~~ii~~ '(4:800i;OO!)::::::::.
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\I~JSI!OOJ .......
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52:i97J251

~it~;~~~~~(~~~::·:r:,.,,,~,•.:•.:~;~2.7~::;:;••
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27 t.lo junho Uc 1'.127.- J....'pijJhanio Soa1·es .tllaf'lins, 1• otlicial. Visto lJe;e,·J·a de ..\Jcue:.e! 1 lJircctor do Secção, intcriuo. Visto, l't!,,·eiJ·a Julliot·, Uiroctor GCJ·al.
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DECRETO N. 17. tJ,1ü -

D.E

:28

DE JU~HO DE

1fl:!7

Concede á Brazilian Babassú Corporation outorizaçlio
{unccionar na lle]Jublica

para

O Presidente da Hepnblica dos Estados Unidos rlo Brasil,
attenuendo ao que rcq11ereu a sociedade anonyma Brazilian
Hahassú Corporntion, eom S('dc em \Vilmington, eondadn de
l\0w Castle, Esf a do de DelawnrP, Bnpubl iea dos Estado:-; Unidll...; d:t AnH~t·ica, I' duvidanwnlp r·etH'f'SPillada. dPercla:
.\l'i.igu unieo. E' co11,eedida tl :;oeietludr•. anonyrlla UraziLan Hahas~:ú CoqHli'UI io11 allforizaç:1o pam l'!rncciOIJUl' 11<1 HeJHIIJ!ir·a eont os f':~lalufos qtu• apl'esrnfnn o lllodianlt' a:.; elau::-.llla~; qm• este :wonlp:tnlwrn, a~:signadas pelo :\Iinistro dr Estado dos N1~goeios da :\gTieultut·a, Jnduslria e Colllllll'l'eio., fi(':tlldo, por·,>nt, a lll<'Sllla soeiPdadn olll·ig::Hia a eumpr·it· a~: forntaLdadPs exigidas pela h'g;islaefio em vi gol'.
Hio de Janeiro, 28 d<• jtmllo d•~ 1\.:!7, IOG' da Indcpendencia.
e 3ü" da Rcpublica.
\VASHINUTON

LUis lJ.

DE

SousA.

Gcminiano Lyra Castro.

Clausulas que acompanham o decreto n. 17.846, desta data!
I

A Sociedade 1\nonyma Ht·nzi lian Babas-:tí Corporation 8 .
obrigada a ter um l'CJH'CSI'Illanlc· gl\t'al no lkasil, com plfmos
e illimilados poderes vara tratar e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem, quer eorn o Governo,. quer com
particulares, podendo ser demandado c rcechcr citação inicial
pela ~ociedadc.
II
Todos os actos que vraf iear no Brasil ficarão sujPitos
nnicanH'ntc ás respectivas leis c I'egulamenlos e á juri.-;:dicção
dc spus tribunacs judiciarios ou :uiin:nist.rat.iYos, sem que,
em fl'lllPO algum, possa a r·nfnrida sociedad1~ reclnmat• qualfll!Cl' excepção, fundada em sPus estatutos, cujas disposiçõ-es
11ão 1•oderão serv11· de base para qualquer reclamação concernente ú execução das obras 011 serviços a q11.~ f'lles se rrferem.

III
Fica dP!ICrHIPnlf' rlc atlfor·izar:flo do Go\'I'I'llO qualrpH'r alque :1 s_n('i(•rl:tdP f.l'nlta rlc fazrr no:-: rpspcef :nJ:-:. t~sLt
f.nlos.
f;pJ•-lhe-á cas:-'arla D an toriação para fnnccionnr na Hepubl ica, si infringir rstà clnusu Ia.
IPra~:ãn

3to
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IV
Fica rnlrndido qw· a aulnriztu;ão ,; dada sem vn·.iuizo do
JH'incip;o tlt~ ac!Jat'-SP a so('.iPdade sllj.~ita tís di;-;vu~;i!Jít•s de
direito que regem as ::;ueiedad:~s anonyma::;.

v
A inft:accüo d<' CJl}:tlqut't' da~; t'lallsllla;; rnt·a a q.:al não 1'~
t<•.ia eun11ninada pena I':")H'I' iai Sl'l'Ú VIl li ida eom a llllllf a dt'
lllll eonlo tln l'l;is ( l :000$1 n c.irwo contos d·' r•;is (:i :OOWli) e,
no caso dP I'Pine:dPtH'ia. 1'0111 a eass;wfín da aulot·izaf'fio cntu·•·dida Jwlu dc'lTdo 1'111 YirlttdP du quÜI baix~ull as ·· pt't':-il'tlle:-;
elausulas.
Hio de .lmH'ÍI'o,

~8 de

Gcminiww Lum

jun!Ju de HJ:!.7. -

Castro.

DECHETO :;. 17.817JlCVO(/((. O

decrcfo lf/1(' f'OIU~Ctfell

DE ~H llE .J(JXJIO DE
11/I(OI'ÍZ.IIÇrlO IÍ

1027

"}HrJI'I'.'Wlf-flrrW/.
f'fl'fSa 11 re:.-

Cnmpan11'' }JUI'a {twcciowu· na lkJHtúlica e

pcctiva carta
O Prrsidcnte da Hepuhlica dos Estados Unidos dD Brasil,
attendendo no qun requereu a sociedade anonyllla ''lng•·t·:-;ollHand Company", com s1'dc Clll .lprsey Cily, Eslado do l'ewJersey, Republica dos Estados linidos da AIIH'J'ien, e dPvidamente representada, e tendo em Yisl a a dei ihcrac;ão to111ad~
. pela respectiva direeloria, em J'Ctmião effcctuada a ti de nnlnJn·o de 1920, no sentido dc PllePl'l'ar os seus nep;ol'ios no Bl'<~
fil resolve rcvug·nr o decrelo n. H. 796, dP 21 de jnnhn dt• Hl 11.
pelo qual a mencionada socindade auliH'izada a funceionar ua
11cpublica, c cassar a rcspccti v a carta.
Rio de Janeiro, ~R de junho dn 1 ~J?7. , lOGo da Indi'Velldcncia c 39° da HcpuiJlica.
,V.\SliiN(iTO~

LUIH

P.

DE t;oUH.\.

Geminiano Lym Castro.

DECRETO N. J 7. 818 -

DE

28

pg .Tt'i~IIO DE

1027

App1·ora a nova flllcraçâo feita nos C'Siatntos da Comzutn!,.fa
Annour do Brasil

O Presidente da Rcpnhlica dos Estados Unidos do BI'H:dl,
nttcndcndo ao que requereu a sociedade anonyma Companhia
Arntlllll' du Brasil, autorizada pelo decreto n. 12.571, de H de

.H I
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julho dP t nt 7, a funccinnar eom os estatutos que aprPSPnlott,
euja lllf Íllla altPJ'aÇÜO foi approvada })1~10 decr·efo 11. 1(~.!) 17,
(IP ;?O rlP maio dt> 1025, r devidanllmfn rt'Ill'f'SPiltada, rJpr~r·Pt.a:
Art.igo uniro. Fica apprc,vada a Jw\·a altPraçãtl feila nos
rst.atntw~ da Companhia Arn1om· do Brasil, de aecôr·do eu111 a.
1 c'snltu_;ão votada em assemhl1'a geral nxtraordin:u·ia dos l'P~
))f:di\·os accionistas a :w rlc abril de 1\127, obrigada, pot·,··Jll,
a n1P:-~ma sociNiadr a rwnpt·ir· as formalidadt>:-~ ulfl'l'im·ps I'Xig:das }wla lPgislação f'!ll vigor.
Hio de .l:\llf'ii'O, 28 dr jttnllo de 10:27, I ono da lndt'IH'lldcneia r 3!1° da llPpuhlic:l.
\\'"\SIII~UTO-"

Lms P.

DE

Sou·j_\.

Geminiano !Jyra Cast1·o.

DECRETO N.

DRCRETO X.

17.849 -

17. 8GO -

DF:

N~\o

29

FOI

DE

PUDLIC.\Do

.JUNHO DE

1 !127

Appi'ova as alterações dus estatutos da Cornpanhia de Seuuros "A~mos ;F1fuminense", ado1ptad;os 1Jela a:~semb.'éa
urral C'.rtraonlinaria
rcali:,ada em 20 de mnio de 1.92.7

O Prc>sidcntr da Rcpnblica do~ E~tadn~ Unidos· do TiraRil,
ai t Ptulendn ao que rrqurrrn a ~~:ociNladP Anonyma Com)anhia de SPguro:;; "Argos Fluminrnsn", com sPde nesta Capital,
autorizada a funecionar na HPpnhlira em srguros f crresft'r:1
e maritimos pela carta patentP n . .'f, dr 10 de junho de HW2,
l'esn:!n~ approva1· as ali Prac:õPs do~:.; I' SI alll los adopl adns •.)('la
assembléa grral ('XI racmHnar·ia de SI' tiS aecionisf.as, rPalizada
f'JTI 20 dr maio de 1927, eonfnrnw a acta QllP a este acompanha c mcdi:mt.n as srguintrs condiçõf's:
I
c~

A companhia continuará infegmlmcnfr sujPila ás lms
rPgulamentos vigrnfPs nn qt1c VÍ!'rrm a vigorar sobro ope ~

ra,~i;,.:-:;

de srgm·ps.

Il

As ali PraçõPs in f rodnzidas nos estatutos prla asscmhlt~a
gr-ral Pxlraordinnl'ia rPa-liznda rm 20 dr maio de Hl:?7, ficam
a•)pr·ovadas com as scguinl.es modificações, quP drYPrão snr
t•af ificadas por df'lirtwração dP assNnhlt'a gnral Pxf ranrd inaria,
<lrnfro do tn·azn dP 30 dias. O arf. 8" ficará nssim rPdigit!o:
"O "Fundo dP fif':-:f'l'Ya '' ~Prá consl i 111 ido rnm ~O t;j, do~
luerfJs liqu idus Yf'r-i ficndos sPrnf'sf ralnwnlf', sa!Yn qnando o
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seu valor fôr igual on superior ao capita:l subscripto, caso em
que será constituído com 10 o/o."
A segunda parte do § 3° do art. 15, terá a scguinle rcdacção:
"Não sendo accionista o procurador
constituído, mas
tendo •)oderes para nomear procurador
que represen fe o
mandante nas assernhlúas · geraes da. sociedade, só porle''Ü
oulol'gar tal mandnfo o accionisfa co111 dil'cilo de voto e lf!IP
uão ~nja administrador ou fiscal."
Rio de .Janeiro, 20 de junho de 1027, 106° da Tndep~•n
dPneia c 3!) da Republi(·a.
0

\VARHJNrlTON

L mA

P.

DE

RoUA.\,

Getwlio Vargas.

DECRETO N. 17. R!H -

DE

29

DE .JUNHO DE

1927

Abre, pelo J.lfiuisterio da Fazenda, o credito especial de
4:986$553, para pagm· ao operm·io Jl,fanoel Ga~vez, em
virtude de sentença judiciaria
O Presidente da Rcp:uhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 06~,
de 11 de novembro do 1926, e tendo ouvido o Tribunal de
.Contas, na fôrma do regulamento approvado pelo dnerrto
n. 15.770, dn 1 de novembro de 1922:
H!csolYc abrir, pelo I\~inisterio ~a iFa;z;enda, ::O creflito
eSt,Jecia:l de quatro contos novecentos e oitenta e seis mil
quinhentos e cincofmf a e f res rris ( 4: 986$553), para pagar
ao operar io Manoel Galvez, vict i ma de nm accidente, quando
trabalhava mn obras do Govrrno, tendo sido esse direito reconhecido por uma senl onça do Supremo Tribunal F0deral.
revogadas as disposições em cont.rario.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1927. 106° da Tndepcndeneia c 39" da Hepubliea.
WASHINGTON

LUIS

P.

DE

SOUSA.

GetuJlio Varoas.

DECHETO N.

17.RG~ ---IJg

2!)

IJJ~ .JUNHO DE

1027

Autoriza o rcrrbimf'nto. sem mulffl. drts r/f'clm·açlks dr
sobre o l'f'Uda

illlfWsfo

O Presidente da Rf'pnhlina dos E~~tndos Unidos do Hl'asil,
usando das attJ•ihuic.~ÕP~ qtiP 1111' ronf!'l'l' o nrt. ltR da Consti-tuição Federal, c
Considm·ando qtw o art. 120 rln decreto n. 1G.P.3R, dP ?~
de marco de 1925, determina que no tenitorio do Acre c nos
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Estados, o pagamento do imiH>~to dn renda seja feito no acto
da entrega das declarações, n fixa a data de J de junho lJUl'a
c 11 mprimento dessa ex igencia;
Considm·ando que para o Districto Fedcntl, Ri hem que
11 0ntrega ela~ deelarações dc•ya Sf'I' feita uté 1 de junho, comI 11dn não h a :t nhl'iga{,'ãn de pagHJII!'llln inmwdiato, 1\ q11n f'SSC
st'J p6d1~ H'l' l'l•elmnarlo a pai' I ir dn 1 df' :-.('.ll'lllln·o;
Considerando <!11«' Pssa diffl'l'l'll~;a dP ll·alallli'Jll(l, ;\indn
(JIH' haSf':Jdil f'll1 llWli\os dn OJ'cf('lll (jl!P Íil{f'I'I~SSHlll (IS llf'('r'SSid<Hirs da <ll'l'('C<Hhu:fío. l.t'rn I<'Yíllllado dt!\'!dns:
Considet·amlo qne dessa desigualdnd(~ d(' datas p:u·n inicio
d:1 Hl'l'l'<'ild<H:fio d<'COJ't'Plll ainda JH~nalidildP l:unlwm dPsigii:JI~S
para os qllf' não fizeram dflelal'a\:íiPs no Jll'nzo Jpgal;
Considerando, finalllH'IlLP, qup pelo ai'!. 12a do J'Pg:ularnento appt·ovado rwlo decrf'1 o lpg·isln t ivo n. 5 .13H, ciP .1 dn
janeiro rlr 1927, cabe ao Mini:::;tcrio da Fazenda rplcyar aR penalidades impos1 as uns conti·ihu intPs qur PXrPdnt·cnr o pt·azn
legal;
Resolve:
Art. 1. 0 As repartições compctrmtes ficam nntoriznda:::; a
receber as declarações de renda do actnal exercicio de 1927,
i11dependcnte de penalidades, at1; 1 rle l'Pt.emhrn. quando fôr
paga a totalidade do imposto devido, na fórma da lng·isla~;ão Pm
vigor, no acto da entrega d:H]nf'Ilcs rlocumentm;.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em cont.J·ario.
Rio de Janeiro, 29 de junho dP Hl27, 1 06(} da JnrlPprndPncia P :19° rla Repnblica.
\VASHINGTON LUIS P. nE RmrR.\.

Getulio Vm·r1ru:.

DECRETO N. 17. 853 -

DE 1 DE JULHO DE

1927

A pprot•a o orçamento pm·a o la.vt·ramento com pedra britn.dn,
no corrente anno. de 20 ldlometros da linha Itarart!-Uruaun.y, da Companhia Estradrr. de Fe1·1·o St1o Paulo -Rio
Ot·ande. rom o custo lrilmndrico de 19:320$000
O PrPsirJcntf! da Republica dos Esfarlos Unidos do Brasil,
affi'JJdf'ndo, l'm pa1·te. ao que requereu a "Companhia Estrada
de FeiTO São Paulo-Rio Grande", e ao qtw inforrnob a Tnsperforia FPdPral das Estrndas, em officio n. ~9R/R, de 30 de
ma in do rm•rpnfc anno, rlrcrnta:
Art.igo unico. Fica approvado o orçamento que com este
baixa, rubricado nelo diredor geral de Expediente, interino,
rla Seeretnria de Esf.ndo rlo Minist.crio rla Viaçrio e Obras Puhlicas. p::tra o Ias!ramPnfo com pNlra britada, no corrente anno,
dn 20 kilornctros da linha Hararé-Uruguay, da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, orçado Pm 19:320$000
(dezenove contos tresenfos e vinte mil réis), o custo kilometrico de linha lastrada.

3U
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Parngraplto Illl iro. :\ l'P~pcrt.iYa dr.~przn rirYPr:í rorrrr por
ronl a da~ Iaxa:-; addicionacs a qur ~P rd'PJ'n o Il'rmn dP l'P\'isfío
dl' J~ dn maio dP J!l:?'l. cl'lPill'ado l'lll virludn da anfnrizn~:ão
constanf" do dPt't'Pf n 11. I li. :!i,!), de 12 de rli'ZPJnhJ·o dn 1 H:!:i.
fiin dP .lallf'iJ·n, 1 dr. jullto dn 1!)27, JOGo da Indt'fH'ndencia e ~3W da HPpuhl :c a.
\V.\HIIIKfiTOX

Lms P.

DE Sov~·'L\.

l'ir:for J(ondet'.

nEcnETO l\.

n. Rr>'t

-

DE 1 DE .JrLno

v E 19:?7

1wra lnsf1'fW1ento, 110 ron·rnte
anno. dt• 10 /dlomf'fi'OS de linha 1/rt 1~\çfrarla de Perro Parmuí. nJ'I'I'Hrlatln 1Í Cnmp11nhia Estmdn de Jt'f'l'ro Stio J,auloJlio (;l'flndt•, oi'Ç(((/o o custo kilomelriro em 22:{>.?0$000

ApJJJ'OI'a o Jll'O,Íf'('(o r m·r'fl/1/f'Ufo,

0 PrP"iflr•ntf' rla nf'puhl ira do;;; Esfar1nR TTn idos do Brasil.
nffrnd•'nrln ao que t'f'QIIí'rf'II a "Companhia E;;;trarla dn FPrro
Sãn Paulo-Rio Orandc" c de aecílrclo com o t1al'f'err da Inspectm·ia FedPral das Estradas, consl nntf's do ol'fieio n. :W9/R,
dP 30 dn maio do COI'l'f'lÜP anno, dPcreta:
Arl igo unico. Ficnm approvados o prc)jecto c o rPspf'ctivo
orcamento quf' com r'-'le baixam, rubricados JWlo director geJ'al dí' Expndif'nll' da ~rerelaria de Estado do l\Fnisff'J'in da
Yiacfío f' Ohras Publica~. vara lastramcnl.n, no rm·rpnff' nnnn,
com JH•drn britada, df' '10 kilomf'lros df' linha na Es!I·ada df'
Ferro Pnran:í, at'l'Ntd:ula :íqurlla companhia, orçado o rm·dn
ldlnmrlrico Pm 2? :G!Hl~OilO (vinlp e dous contos quinlH'nlos e
noventa m:I r(•is).
ParagraplJO uni co. A dPspf'za, a h; o mnximo daqnrlla importnneia. por rmd o l;; i!onwlriro. df'\·Pr:í corrf'r J1fH' conta das
taxas addieiona .. -·, d1~ eonforrnidadP eom o q11n f'Rialwlnc o
lermo de reYisão de 12 df' maio de 1921, as~ignadn f'lll virt11dn
da autorização concPrlifla pelo dpcrí'to n. 16.::!59, de 12 dP
df'zf'mhro dl' 1!123.
Rio dn .Janf'iro, 1 de .iui!Jo de 1!l:?-i, 10ô 0 dn Jndrpenrlcncia e 39° Lia Ilepubl i-c a.
\YM!HINGTON

Lms P.

DE

SousA.

Victor Konde1•.

DECRETO N. 17.855 -

DE .~ DE JITLIIO DE 1927

Abre, no Ministerio da .Justiça e lYeaocios lnte'riorcs, credito.~
supplem.entnrc.~, wo·a integrm· os tofors de rlif{rrrntrs vm·lm.~, do
011110

orf. 2" tlrr lei n. r>.1f>ô, df' 12 dt• :innf'i1'o do rrn·J·enfe

O Prl'sidf'nfe dn Jlf'puhlir.a dos Estndos rnidns do Hrn~il,
h•rHio OIIYidn n Tr·ih11nnl dP Contas, nos IPrnws do nl'l. !lJ do
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negulamento do Codigo de Confahilirladn Pnhliras, r."soh·f',
da anfot·izat~ão eonsf:miP do nl'L. 1" do d('Cl'l'lo lP~ü-da
tiYo n. 5.191, df' :!:3 do junho dt>stn anno, abriL· os Ct'Pdilos
~IIJIJllPnH'nl.at·Ps, na impm·tancia total dP M.l> :20H$27H, Jltll'il intf'g'l·m· os ct·pditos das vPrhas 13, 1ü, 20, 21, 22, 21 o ~~2, t·espPcl ivamcni.P, do Hi :000~, 11 :OüO$:lGü, 2G5 :900$00H, 3::1 :H008,
188:207$901, 480$ c 30 :GOO$. importancias Pssns votadas dP
nwnns ]'Pln Congt'Psso Naeionnl. nos lnf:w;-; das rPI'Pridas YPt·has
do al'l .. 2" da lei n. 5.15G, dP 12 dP jntwit•o dn cot'l'I'Htn anno.
Rio do Janoir·o, 4 dr julho dfl H)27, UHi" da IndntwJtdPncia
e 39° da Hepublica.
u~ando

\VARTIJNGTON LlTJR

P.

DE

Sous.\.

Augusto dP Vianna tio Castello.

nEcnETO

~.

·ti .8:-ifi -

nF. :. oF. .TPLno nE

Hl27

"Snrir~té Snrrit'rP de Rio H~·onco'"
ronlfnum· a j'uncdoum· na Rezwllliea

Conrr>rlr a11foti:af'iio á

]JOl'fl

O PrnsidrntP da nrpnhlicn dos E~tndos Unidos do Hr:lsil,
a ti f'JH!Pmlo ao qt1e reqlli'I'C.'ll a "~nci~fl~ Sncl'ii•ro do ltio Branco", autorizada a funccinnnt· na Hrpuhliea pPlos riPrrelns numeros !í./7:?, do 21 c~c nov•'mllrn de 1U05, e '10.521, dr :!:l dl'
P df'YidamPniP I'PlH'eSPJltarla, dPcrPia:
Artigo unicn. E' cnnePdida autm'iza<:ão :í f·;nciM(; f4tH't·ii•rP
rlP H in Brnnro para cnnf inu:n· a funceionar na RPimhliea, ema
as altr•ra~.:õrs foilns em srus Pstnfntns.
accnrdo I'Oill a I'P~n
lução da a~sf'mbltín geral (•xlrn()rdinaria dos rc~sprrliYm ael·innistas, rralizada n 10 de junlto de 1!1.:-?rl, P soh as nw~nm:-;
c~lausulas que acompanham o dPrret.o n. 5. 77:2, dP ::1 dn IIO,.(•Jllhro dP J'!lOf), ficando, r,ot'(;Jll, a nH•snw sot~iPdadP obrigada
a rnmprir ns fnrmalidadPs IPt:acs pxigida:-; IH'la IPgislal'i"io em
Yigor.
•

outubro de ·191:1,

ur

Rio rio .Tam~iro. 5 dP .it~lho do 1 !127, tOô" da Indi'JWlldPncit'\
e 09" da RPpublica.
'VASIIINGTON LmR

P.

DE

SousA.

Gcminiann Ly1·a Castro.

DECn:ETO N. 17.857

-DE

?O

OE ,JULHO DE

1!)?7

Abre. JJPlo ftHnisle1'io dn Fa:cnrln, o cr~ditn cspPcial de 1'l:ÍS
6:610$-117. para }J(l(J(lJ' a
Jlono~·inH Benjamin de .1/d!o,

em 1'Í1'ltUlP ele

srntrn~·a

n.

jutlicioi'Ífl.

O Prn.sirlcntr da HPpuhlirn do~ E~fnd,:s TTnidns dn Ht·a.;;iJ,
usando tla aultH·iz:u:fio et1nl id:t no dt•('l'l'lo lt•gi:-;lal h-o lliii!H~-
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ro 5. 071, de 11 de novembro de 1926, e tendo ouvido o Trilmnal dt' Contas, na fMrna do regulamento approvndo pelo
dr•,·t·Pio 11. 15.770, dt~ 1 de novrmhro de 1922:
ncsolvn abrir, pelo Mmisterio da Fazenda, o credito e:;nccial de 6:640$117 (seis contos seiscentos c quarenta mil
eento c dezf'srfc rríis), paru vagar a D. Honorina Benjamin
dl' 1\fr,llo, vi uva do Dr·. Lyeurgo J.osé de Mello, engenheiro
fis.cal dt~ 1" classe da ltBpeetoria Federal das Estradas, fallcddo em 23 dr. janeiro de HH3, o augmento de pensão do
montepio ciYil, rJ,,duzida, no aeto do pagamento, a imporfanria dn quatorzp mil e oifnerntos t'tlis (H$800), de custas
Íli1Jlllglli1das pPln J)l'Of\lll':ldtll' da Jl.ep11f.Jicn; ri'VOgrtdas as disp11SÍ«_;ÕPS r•m c.,,nlnu·io.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 19?7, 10G 0 da lnrlcpcndencla e 3fl" da Hcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vm•gas.

J)ECRETO N. 17.Rfl8 -

DE 20 DE .TULHO DE 1927

Abrl", pelo Ministerio da Fazenda., o credito esprcfal de réis
28:H9$U8. pm·n prrgm· a D. Olympia Pas.ws a diffe.rença
de montepin rr. que trm rf.ircito. r>rn 1Jirtudr rf.e srmtrnça
judiciaria.
O Presidrntc da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativ.o numero
f> .165, d~ 12 rle janeiro ultimo, e tendo ouvido o Trihnnal rle'
Contas, tm f<Ít'IIrn dn J•ngulamrmlo approvado pelo r!Pt\I'Pfo liUIIH'I''' 1 f). 770, de 1 do novcmhro de H)22:
Hrsolvr ahl'ir. pelo Ministcrio da Fazenda, o credito esJH'cial de Yintc c oito contos cento e dezenove mil 3etecentos
c quarPnta c oito J'éis (?8: t 19$748). l1a!'a vagar a D. Olympia
Passos, filha rlo fallecido rngenhciro Francisco Passos, exdirrctor da Estrada de Frrro Central do Brasil, a diffet'Pnça
rle monf.0pin o. q1w fpm dir·cit.n, rPconhccido por scnfPnt~a .iurlieiaria; rpvogadao; n:=: di.:~pnsições em contrario.
n io de .TanPiro, ?O flp julho rlc 1927. 106° da Tndl'pPndencin

I"

3\l• da Hrp11hl ira.
\VMHIINGTON LUIS

P. DE SOUSA.

Getulio Vargas.
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DECRETO N. 17.859 il}i}JJ

DE

21

DE JULHO DE

1927

ova o llegulamrnto par·a as Rcquisiçiies Militares

O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Bras1l~
usando da aUribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constil.uição, e tendo em visla a lei n. 4.263, de 14 de janeiro dP1921, rPsolve approva1· o Hegulamento para as Requisições MiIHaref;, que com esl e haixa, assignado pelo general de divisão
Nestor Sezcfredo dos Passos, M.i.nistro de Estado do Guerra.
llio de .Tanciro, 21 df' julho de 1927, 106° da Independcncia c 39" da Hepulll ica.
WASHINGTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Nestm· Seze{redo dos Passos.
A1·na.ldo Siqueira Pinto da Luz.
Augusto de Vianna do Castello.
Getulio Vargas.
Octavio Mangabeira.
Victor Konder.
Geminiano Lyra Castro.

Regulamento para as requisições militares

(Lf'i n ..1.263, rlf'

1'~

df' jnneiro de 1921)

CA PI'l'ULO I
CONDIÇÕES rmRAER PAR.\ O EXEHCTCJO

DO

DTRRTTO DE

REQUISIÇÃO

A 1'1. 1. o A oecupação I cmporaria da propriedade particular " as rcqudsições de sri'viços vessoaes c de cousas que
forem l'f~alnwntc ncccssarias ás forças armadas nacionaes em
actividad1• lerão Jogar nos lermos <' pela fórma conslanle do
prrs('ll IP l'l'g ula mfln I o.
. \ri. ?." f4ão pl'crnitlidas as requisições de tudo quanlo
for indispPnsnvf'l para eomplelnr os meios de aprovisionamenl o I' lr:mspor·tt• dns l'o1'1.:as armadas de terra ou mar,
quando Jota! ou parcialmcnlc mobilizadas, em virtude do estado t11• guPr'l'a ou rm eonsequpncia de romrnnção intestina n
csl a do dl' si I in .. (Lei n . .1. 263. art. 1°.)
Art. 3. O dirPilo flf' rnquisieão será exercido em virtudn dP dP<'I'I'I·n:::. do Porlrr· E:xt>cutivo Federal, e nos termos
e cond içõf.'s qur os mc>smos deverão estabelecer de conformidade com a lei. (Lei n. 4. 263, art. 2°.)
0
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Estados, o pagamento do imiH>~to dn renda seja feito no acto
da entrega das declarações, n fixa a data de J de junho lJUl'a
c 11 mprimento dessa ex igencia;
Considm·ando que para o Districto Fedcntl, Ri hem que
11 0ntrega ela~ deelarações dc•ya Sf'I' feita uté 1 de junho, comI 11dn não h a :t nhl'iga{,'ãn de pagHJII!'llln inmwdiato, 1\ q11n f'SSC
st'J p6d1~ H'l' l'l•elmnarlo a pai' I ir dn 1 df' :-.('.ll'lllln·o;
Considerando <!11«' Pssa diffl'l'l'll~;a dP ll·alallli'Jll(l, ;\indn
(JIH' haSf':Jdil f'll1 llWli\os dn OJ'cf('lll (jl!P Íil{f'I'I~SSHlll (IS llf'('r'SSid<Hirs da <ll'l'('C<Hhu:fío. l.t'rn I<'Yíllllado dt!\'!dns:
Considet·amlo qne dessa desigualdnd(~ d(' datas p:u·n inicio
d:1 Hl'l'l'<'ild<H:fio d<'COJ't'Plll ainda JH~nalidildP l:unlwm dPsigii:JI~S
para os qllf' não fizeram dflelal'a\:íiPs no Jll'nzo Jpgal;
Considerando, finalllH'IlLP, qup pelo ai'!. 12a do J'Pg:ularnento appt·ovado rwlo decrf'1 o lpg·isln t ivo n. 5 .13H, ciP .1 dn
janeiro rlr 1927, cabe ao Mini:::;tcrio da Fazenda rplcyar aR penalidades impos1 as uns conti·ihu intPs qur PXrPdnt·cnr o pt·azn
legal;
Resolve:
Art. 1. 0 As repartições compctrmtes ficam nntoriznda:::; a
receber as declarações de renda do actnal exercicio de 1927,
i11dependcnte de penalidades, at1; 1 rle l'Pt.emhrn. quando fôr
paga a totalidade do imposto devido, na fórma da lng·isla~;ão Pm
vigor, no acto da entrega d:H]nf'Ilcs rlocumentm;.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em cont.J·ario.
Rio de Janeiro, 29 de junho dP Hl27, 1 06(} da JnrlPprndPncia P :19° rla Repnblica.
\VASHINGTON LUIS P. nE RmrR.\.

Getulio Vm·r1ru:.

DECRETO N. 17. 853 -

DE 1 DE JULHO DE

1927

A pprot•a o orçamento pm·a o la.vt·ramento com pedra britn.dn,
no corrente anno. de 20 ldlometros da linha Itarart!-Uruaun.y, da Companhia Estradrr. de Fe1·1·o St1o Paulo -Rio
Ot·ande. rom o custo lrilmndrico de 19:320$000
O PrPsirJcntf! da Republica dos Esfarlos Unidos do Brasil,
affi'JJdf'ndo, l'm pa1·te. ao que requereu a "Companhia Estrada
de FeiTO São Paulo-Rio Grande", e ao qtw inforrnob a Tnsperforia FPdPral das Estrndas, em officio n. ~9R/R, de 30 de
ma in do rm•rpnfc anno, rlrcrnta:
Art.igo unico. Fica approvado o orçamento que com este
baixa, rubricado nelo diredor geral de Expediente, interino,
rla Seeretnria de Esf.ndo rlo Minist.crio rla Viaçrio e Obras Puhlicas. p::tra o Ias!ramPnfo com pNlra britada, no corrente anno,
dn 20 kilornctros da linha Hararé-Uruguay, da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, orçado Pm 19:320$000
(dezenove contos tresenfos e vinte mil réis), o custo kilometrico de linha lastrada.

3U
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Parngraplto Illl iro. :\ l'P~pcrt.iYa dr.~przn rirYPr:í rorrrr por
ronl a da~ Iaxa:-; addicionacs a qur ~P rd'PJ'n o Il'rmn dP l'P\'isfío
dl' J~ dn maio dP J!l:?'l. cl'lPill'ado l'lll virludn da anfnrizn~:ão
constanf" do dPt't'Pf n 11. I li. :!i,!), de 12 de rli'ZPJnhJ·o dn 1 H:!:i.
fiin dP .lallf'iJ·n, 1 dr. jullto dn 1!)27, JOGo da Indt'fH'ndencia e ~3W da HPpuhl :c a.
\V.\HIIIKfiTOX

Lms P.

DE Sov~·'L\.

l'ir:for J(ondet'.

nEcnETO l\.

n. Rr>'t

-

DE 1 DE .JrLno

v E 19:?7

1wra lnsf1'fW1ento, 110 ron·rnte
anno. dt• 10 /dlomf'fi'OS de linha 1/rt 1~\çfrarla de Perro Parmuí. nJ'I'I'Hrlatln 1Í Cnmp11nhia Estmdn de Jt'f'l'ro Stio J,auloJlio (;l'flndt•, oi'Ç(((/o o custo kilomelriro em 22:{>.?0$000

ApJJJ'OI'a o Jll'O,Íf'('(o r m·r'fl/1/f'Ufo,

0 PrP"iflr•ntf' rla nf'puhl ira do;;; Esfar1nR TTn idos do Brasil.
nffrnd•'nrln ao que t'f'QIIí'rf'II a "Companhia E;;;trarla dn FPrro
Sãn Paulo-Rio Orandc" c de aecílrclo com o t1al'f'err da Inspectm·ia FedPral das Estradas, consl nntf's do ol'fieio n. :W9/R,
dP 30 dn maio do COI'l'f'lÜP anno, dPcreta:
Arl igo unico. Ficnm approvados o prc)jecto c o rPspf'ctivo
orcamento quf' com r'-'le baixam, rubricados JWlo director geJ'al dí' Expndif'nll' da ~rerelaria de Estado do l\Fnisff'J'in da
Yiacfío f' Ohras Publica~. vara lastramcnl.n, no rm·rpnff' nnnn,
com JH•drn britada, df' '10 kilomf'lros df' linha na Es!I·ada df'
Ferro Pnran:í, at'l'Ntd:ula :íqurlla companhia, orçado o rm·dn
ldlnmrlrico Pm 2? :G!Hl~OilO (vinlp e dous contos quinlH'nlos e
noventa m:I r(•is).
ParagraplJO uni co. A dPspf'za, a h; o mnximo daqnrlla importnneia. por rmd o l;; i!onwlriro. df'\·Pr:í corrf'r J1fH' conta das
taxas addieiona .. -·, d1~ eonforrnidadP eom o q11n f'Rialwlnc o
lermo de reYisão de 12 df' maio de 1921, as~ignadn f'lll virt11dn
da autorização concPrlifla pelo dpcrí'to n. 16.::!59, de 12 dP
df'zf'mhro dl' 1!123.
Rio dn .Janf'iro, 1 de .iui!Jo de 1!l:?-i, 10ô 0 dn Jndrpenrlcncia e 39° Lia Ilepubl i-c a.
\YM!HINGTON

Lms P.

DE

SousA.

Victor Konde1•.

DECRETO N. 17.855 -

DE .~ DE JITLIIO DE 1927

Abre, no Ministerio da .Justiça e lYeaocios lnte'riorcs, credito.~
supplem.entnrc.~, wo·a integrm· os tofors de rlif{rrrntrs vm·lm.~, do
011110

orf. 2" tlrr lei n. r>.1f>ô, df' 12 dt• :innf'i1'o do rrn·J·enfe

O Prl'sidf'nfe dn Jlf'puhlir.a dos Estndos rnidns do Hrn~il,
h•rHio OIIYidn n Tr·ih11nnl dP Contas, nos IPrnws do nl'l. !lJ do
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negulamento do Codigo de Confahilirladn Pnhliras, r."soh·f',
da anfot·izat~ão eonsf:miP do nl'L. 1" do d('Cl'l'lo lP~ü-da
tiYo n. 5.191, df' :!:3 do junho dt>stn anno, abriL· os Ct'Pdilos
~IIJIJllPnH'nl.at·Ps, na impm·tancia total dP M.l> :20H$27H, Jltll'il intf'g'l·m· os ct·pditos das vPrhas 13, 1ü, 20, 21, 22, 21 o ~~2, t·espPcl ivamcni.P, do Hi :000~, 11 :OüO$:lGü, 2G5 :900$00H, 3::1 :H008,
188:207$901, 480$ c 30 :GOO$. importancias Pssns votadas dP
nwnns ]'Pln Congt'Psso Naeionnl. nos lnf:w;-; das rPI'Pridas YPt·has
do al'l .. 2" da lei n. 5.15G, dP 12 dP jntwit•o dn cot'l'I'Htn anno.
Rio do Janoir·o, 4 dr julho dfl H)27, UHi" da IndntwJtdPncia
e 39° da Hepublica.
u~ando

\VARTIJNGTON LlTJR

P.

DE

Sous.\.

Augusto dP Vianna tio Castello.

nEcnETO

~.

·ti .8:-ifi -

nF. :. oF. .TPLno nE

Hl27

"Snrir~té Snrrit'rP de Rio H~·onco'"
ronlfnum· a j'uncdoum· na Rezwllliea

Conrr>rlr a11foti:af'iio á

]JOl'fl

O PrnsidrntP da nrpnhlicn dos E~tndos Unidos do Hr:lsil,
a ti f'JH!Pmlo ao qt1e reqlli'I'C.'ll a "~nci~fl~ Sncl'ii•ro do ltio Branco", autorizada a funccinnnt· na Hrpuhliea pPlos riPrrelns numeros !í./7:?, do 21 c~c nov•'mllrn de 1U05, e '10.521, dr :!:l dl'
P df'YidamPniP I'PlH'eSPJltarla, dPcrPia:
Artigo unicn. E' cnnePdida autm'iza<:ão :í f·;nciM(; f4tH't·ii•rP
rlP H in Brnnro para cnnf inu:n· a funceionar na RPimhliea, ema
as altr•ra~.:õrs foilns em srus Pstnfntns.
accnrdo I'Oill a I'P~n
lução da a~sf'mbltín geral (•xlrn()rdinaria dos rc~sprrliYm ael·innistas, rralizada n 10 de junlto de 1!1.:-?rl, P soh as nw~nm:-;
c~lausulas que acompanham o dPrret.o n. 5. 77:2, dP ::1 dn IIO,.(•Jllhro dP J'!lOf), ficando, r,ot'(;Jll, a nH•snw sot~iPdadP obrigada
a rnmprir ns fnrmalidadPs IPt:acs pxigida:-; IH'la IPgislal'i"io em
Yigor.
•

outubro de ·191:1,

ur

Rio rio .Tam~iro. 5 dP .it~lho do 1 !127, tOô" da Indi'JWlldPncit'\
e 09" da RPpublica.
'VASIIINGTON LmR

P.

DE

SousA.

Gcminiann Ly1·a Castro.

DECn:ETO N. 17.857

-DE

?O

OE ,JULHO DE

1!)?7

Abre. JJPlo ftHnisle1'io dn Fa:cnrln, o cr~ditn cspPcial de 1'l:ÍS
6:610$-117. para }J(l(J(lJ' a
Jlono~·inH Benjamin de .1/d!o,

em 1'Í1'ltUlP ele

srntrn~·a

n.

jutlicioi'Ífl.

O Prn.sirlcntr da HPpuhlirn do~ E~fnd,:s TTnidns dn Ht·a.;;iJ,
usando tla aultH·iz:u:fio et1nl id:t no dt•('l'l'lo lt•gi:-;lal h-o lliii!H~-
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ro 5. 071, de 11 de novembro de 1926, e tendo ouvido o Trilmnal dt' Contas, na fMrna do regulamento approvndo pelo
dr•,·t·Pio 11. 15.770, dt~ 1 de novrmhro de 1922:
ncsolvn abrir, pelo Mmisterio da Fazenda, o credito e:;nccial de 6:640$117 (seis contos seiscentos c quarenta mil
eento c dezf'srfc rríis), paru vagar a D. Honorina Benjamin
dl' 1\fr,llo, vi uva do Dr·. Lyeurgo J.osé de Mello, engenheiro
fis.cal dt~ 1" classe da ltBpeetoria Federal das Estradas, fallcddo em 23 dr. janeiro de HH3, o augmento de pensão do
montepio ciYil, rJ,,duzida, no aeto do pagamento, a imporfanria dn quatorzp mil e oifnerntos t'tlis (H$800), de custas
Íli1Jlllglli1das pPln J)l'Of\lll':ldtll' da Jl.ep11f.Jicn; ri'VOgrtdas as disp11SÍ«_;ÕPS r•m c.,,nlnu·io.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 19?7, 10G 0 da lnrlcpcndencla e 3fl" da Hcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vm•gas.

J)ECRETO N. 17.Rfl8 -

DE 20 DE .TULHO DE 1927

Abrl", pelo Ministerio da Fazenda., o credito esprcfal de réis
28:H9$U8. pm·n prrgm· a D. Olympia Pas.ws a diffe.rença
de montepin rr. que trm rf.ircito. r>rn 1Jirtudr rf.e srmtrnça
judiciaria.
O Presidrntc da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativ.o numero
f> .165, d~ 12 rle janeiro ultimo, e tendo ouvido o Trihnnal rle'
Contas, tm f<Ít'IIrn dn J•ngulamrmlo approvado pelo r!Pt\I'Pfo liUIIH'I''' 1 f). 770, de 1 do novcmhro de H)22:
Hrsolvr ahl'ir. pelo Ministcrio da Fazenda, o credito esJH'cial de Yintc c oito contos cento e dezenove mil 3etecentos
c quarPnta c oito J'éis (?8: t 19$748). l1a!'a vagar a D. Olympia
Passos, filha rlo fallecido rngenhciro Francisco Passos, exdirrctor da Estrada de Frrro Central do Brasil, a diffet'Pnça
rle monf.0pin o. q1w fpm dir·cit.n, rPconhccido por scnfPnt~a .iurlieiaria; rpvogadao; n:=: di.:~pnsições em contrario.
n io de .TanPiro, ?O flp julho rlc 1927. 106° da Tndl'pPndencin

I"

3\l• da Hrp11hl ira.
\VMHIINGTON LUIS

P. DE SOUSA.

Getulio Vargas.
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DECRETO N. 17.859 il}i}JJ

DE

21

DE JULHO DE

1927

ova o llegulamrnto par·a as Rcquisiçiies Militares

O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Bras1l~
usando da aUribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constil.uição, e tendo em visla a lei n. 4.263, de 14 de janeiro dP1921, rPsolve approva1· o Hegulamento para as Requisições MiIHaref;, que com esl e haixa, assignado pelo general de divisão
Nestor Sezcfredo dos Passos, M.i.nistro de Estado do Guerra.
llio de .Tanciro, 21 df' julho de 1927, 106° da Independcncia c 39" da Hepulll ica.
WASHINGTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Nestm· Seze{redo dos Passos.
A1·na.ldo Siqueira Pinto da Luz.
Augusto de Vianna do Castello.
Getulio Vargas.
Octavio Mangabeira.
Victor Konder.
Geminiano Lyra Castro.

Regulamento para as requisições militares

(Lf'i n ..1.263, rlf'

1'~

df' jnneiro de 1921)

CA PI'l'ULO I
CONDIÇÕES rmRAER PAR.\ O EXEHCTCJO

DO

DTRRTTO DE

REQUISIÇÃO

A 1'1. 1. o A oecupação I cmporaria da propriedade particular " as rcqudsições de sri'viços vessoaes c de cousas que
forem l'f~alnwntc ncccssarias ás forças armadas nacionaes em
actividad1• lerão Jogar nos lermos <' pela fórma conslanle do
prrs('ll IP l'l'g ula mfln I o.
. \ri. ?." f4ão pl'crnitlidas as requisições de tudo quanlo
for indispPnsnvf'l para eomplelnr os meios de aprovisionamenl o I' lr:mspor·tt• dns l'o1'1.:as armadas de terra ou mar,
quando Jota! ou parcialmcnlc mobilizadas, em virtude do estado t11• guPr'l'a ou rm eonsequpncia de romrnnção intestina n
csl a do dl' si I in .. (Lei n . .1. 263. art. 1°.)
Art. 3. O dirPilo flf' rnquisieão será exercido em virtudn dP dP<'I'I'I·n:::. do Porlrr· E:xt>cutivo Federal, e nos termos
e cond içõf.'s qur os mc>smos deverão estabelecer de conformidade com a lei. (Lei n. 4. 263, art. 2°.)
0
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Paragrapho unico. Não se tratando rio mobilização geral,
ti'ITiforio
IWllas flp_
Yf'l'ÜO sPr ·puhlieados. (LPi n. '•.2G:3, art. :.!".)
A1·t. ~." N1•nltuma rPquisição podt•rú ser feita Sf'não por
Pscriplo, Pm duas vias, assignaàas pelo rf'quisitanlf', rom a
dt~claracão do posto, eargo, qualidade ou funcç.ão quo lhe
eonfrrf' o dirrilo de fazel-a. (Lei n. 4.263, art. 3°.)
Art. 5." O reqnisilant(' ~~ obrigado a dar ao requisitado
rf'cillo das cousas por f'llc f'nlregnes. (Lf'i n. 'L263, arl. 4.
AI'!. G. o Todos o~ fornecimentos feif os e serviços prestados f'm vir f udn de J'f'quisiçiws dão direito á indemnização
eoiTPspnruiPnl I' ao jus f o valo r dos mt•smns. (Ca·p. X.)
Art. 7." O flon•r·no FPdoral,nwdianlo proposta do EstadoMaior do Exercito e após rntendim('nfo com os governos dos
Estados, J)Oder:i autorizar cxet·cicios de requisição quando se
realizarem mnnobras.
n~ fll'f'l'f'lns do (lov('I'JlO df'IPI'minaJ'ão as parlrs rln
1111111' podl'l'iÍ I'XI'I'Cnl'-~1' O dit'l'ifo d1• l'NJUÍSÍ(;ão, C

0

)

CAPI'I(ULO TI
AUTnTUD.\DES no EXERCITO

1~'\'E!=ITID:\R

no D!REITO DE HEQLTISIÇ,\0

Art. R" T1•f'm qualidade para rrqnisitar sómrnte as autoridadf's mililnrPs, IH'f'vinnH'!Jte inv,,sfidns desse direito nos
tl'rmos do artigo sPguintt• (lt'i n. 4.:?G3, arts. ()"e 7"). '
Art. 9." Rão compPI enl ('." r1ara ordrnar e mandar t>xrrutar
as rf'f(ll isicões :
1." Dn pll'lW rfil'rilo:
a) o minisf.l'n da Gucna;
b) o gpnpr•al !'nmmandnnto f'm clwf1~ r. o~ grnPraf's que
rnmrnandam nos divPesos t.!tt~atros do opPrações;
c) os commatulanll's d1~ 1'egiãn ou cireumscripção militar;
d) o~ 1'nmmandant1•s das ~,randPs tmicladcs, l'm fpmpo de
glH'l'l'U.

') " Pn1· rlt•lpga(:ãn das a:r tnridndPs acima:
ai' os diJ•prfOJ'Ps dns Reeviços do 1\linist.Prin da Guf'rrn;
b j os r Jrf'fps df' pstado-maior P os chefes dos se1·vü.:os rins

rPspect ivos qual'lf'iR-gPJWl'aP3;
.
c) os inf.f'JHJcnl f'S de gucl'l'a, clwfcs de ~erv1ço;
d) os offieiac•s d.f' ntn·ovi~ionamento c os eommand?ntes
clf' unidadf's nu flpsfacamf'ntos JSolndos, em caso de necessidade
urgt•ntn (I f' i n ..1. :!ü3, arts. G" e 7°) . _
.
Art. 10. A f(írma df'ssas df'lf'gaçoes consiste na entrega,
pela auforidadn rif'lPgantc ú autoridade df'legada, de um ou
mais taliies do rNJuisil~iiPs, eonfornw o modelo n. 1, annexo a
este regnlanwnto, f', na ralta di'SSI'S talõrs, de uma ordem escripta (lei n.
~ü1, al'l. 7") .

l,.

CAPITULO III
COt:!=IAS E SEfiYIÇM Sll.TETTO::; Á nEQUJRTQ.\0

Art. 11 . Estão snjcitos á l'Nftl isição militar:
1o, o nlo.ianwnto f' o acnntonamrnto nas casa dn'~ particulares (lPi n. ·L 2ü3, nrf .. W, n. 1';
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:.!'', a alimenlar;ãu Llial'ia das trovas alojada:-5 na .., hahitaoões particulares, JlU proporção .(lOS reCUl'SUS dos Sl'US dOUPS

ou inquilinos (lei n. L263, ~u·t. H", n. 2);
:3u, os \'iveres, fonagPns, colllbustivl~is, meio:; de illuminação e palha para a cama das trovas (lei 11. .1. :!G3, art. !J",
11. 3);
-1", os meios de nfn·lagPm e de transpot·lc de qnalquet•
espccio, inclusive os marítimos, fluvines e lacustres, com suas
equivagens c tripulações; os estaleiros, doe as e ofl'ieinas das
em prezas respecf ivas, com o seu pessoal, o os nmteriaes, apvarcllws, mercadorias e ohjectos empregados em a navpgaç·_íu
(lei 11. L203, art. no, ll. L o art. 15 I;
5", os ealllinlws dn fprro. ,. o rnaterial d1• transpode at'i'>t,
com o spn tH•ssoal, e suas inslallaçõPs e dcpend,•ncias; 1•s
ecrn1J11stivei~~ (' fnnf.ps de l'or~~a motora, assim como 1odos '·'..;
malf'riaes, merearforias e nbjrl'f n~ aceurmrlados, para n cntPl'L'g·u na exploração c extensão das linhas de tran~pul'! u (!l!l
n. 4.2G:~. at'l. ~)o, n. 4);
G", o material, as 111aellinas e as fpnarncnfas lll'et·ssal'ias :i
conslruc<;ãn, rcpan1ção e dr'lllOli~.~ão das PIJr·as e ealllillllos, segundo as cxigcncias do scn·i~.;o militar (lei 11. ·Í. 2ü:J, al'l. ~u
ll. 5) ;

7°, as installnçõcs industriacs rfe qualquer· categoria, <1 S
rmprezas agrícolas, minas de eomlmstiveis, installa~,;ües de
fcnm hydranlica ou elcctricu; todas .<'s~as s''mlCnfe eu1 temp:,
de guerra c }Hll' onll'lll espreial dn l\Iinii-;fprio da GuPl'J'a o11
conmnuulanlP Clll dtefc das Jut·ças e111 opertu.;õe::: (lei 11. .1.:?G:;,
art. P", 11. 0);
H", os g-uias. nJI'IISag-cil'Os, condncforf•s dn veltienlos hipponJovPis ~~- :urfornovnis, assi111 ~~orno o:-; HJH'i'il!'ios I' Sf'l'Yellff'..,
Jllli'Cssal'ios :í. f'XI'I'lf~·ilo do:; lr:tllallrns dl' ir li !'l'l's~;n 111i I i f:1 !'
(lei 11. L:?(i:l, al'f. !J", 11. 'i·;
!)". n trafarllf'llio dos doPnh·s P d11~; ,.,.,·id,,:-; 1'111 l':tsa~; flq;
pvi'Lil·tJ!at'l's; o;-; Jlll'rficmnentos. oll.ieefus de euralivo e os
jnsfntn:entn~> de medicina f' eirurgi:t, exislurlt~s no cotnnwtTir•
(lei 11. ·L:!H:l, art. no, 11. H;
10. as mafr~rius pt·imas. }H'i;ilS i."oladas, r:·hjPcfos faht·ic:l-

dos, in::;falla(~ÕPs. f,•nanwnlas ~~ tnal'ilinas JJPl'l'ssm·ia:• ú faht·ipa(:iio n ;w t'IIJH'I'l'lo do JJlalPr'ial de f'at·,Jantf'n(o. PtfiiÍJlilllll"ll.•,
artllarnPnlu, aeantpanH'nlo, at:l'('iamclllo e durmi!ol'io da~ lt·u·r~as (IPi 11. -1.263, art. W', n. n);
11. ns J'(~dcs fl'lpnhnnicas f' fdcgraphieas, com ott sr.nt
fio, assim como o respectivo vcssoal (lm 11. ·'1. :2ô3, al'f. !1",
n. 10);
12, a occupação lPllllJOl'ari:l da provrieddue (lei n. ·1. :?!i::,
~rt. J o);
13°, tudo quanto. no3 termos do art. 2", f,'•t' n1•rrssario
an scrviçtu da defesa da Nação (lei n. ·Í. :!G3, a!'l. 9", 11. J 1) •

C.\PITULO I V
l:-\1\:\ ~liES .\DSOLCT.\S E IlEL.\TIY.\S

.\rf. 1 ~. Não sP podem requi~ilar:
J", os vin•L'es desfinnrfos no consumo da
rante um mez {Lei n. 'L:!G3, art. 19, n. 1);

familia du-
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2", as forragens dP:-;linadas ú alimentação dos animaes durante 15 dias (Lei n. lt.:'(\:3, art. 19, n. 2);
3°, os HH1fPt'i:ws, llll'l'e:ll1orins ~~ ohjeetos destinados ao.
fmwcionamonfo noi'IIJal dos eslahdl·t·inwnfo~ indusf.riacs, não
requisitados, dumnfc ll·es mczes de fabricação (Lei numero
-1.263, art. 19, n. 3);
4°, os meios de transporte dos medicas, cirurgiões e parteiros; e os ohjpctos de uso pessoa I para o exercício da profissão (Lei n. 263, art. 19, n. 4) ;
5", os bens immoveis e moveis indispensaveis ás obras
de caridade e assistencia (Lei n. -1.263, art. 19, n. 5);
6°, os bens de qualquer natureza de uso dos agentes
diplomaticos e consulares dos paizes que concedam igual isenção aos ag·cnles diplomai icos c consulares do Brasil (Lei
n. 4.263, art.. 19, n. ());
7°, as eguas em csf a do rln prenhez ou com cria c as de
puro sangue.
Art. 13. Sü Sl' podem requisitar em tempo de guerra:
1", o domicilio do ausentes, não representados; e, se fôr
de cidadão brasileiro, quando não houver outro. No caso de
requisir;.ão, a autoridadp civil deverá proceder á abertura do
dmnicilio c no seu fechamento, hem como á retirada das mercadorias, con:-;as e objectos requisitados, na presenr~a de duas
testemunhas, lavumdo-se do a c to um lermo (Lei n. 4. 263,
art. 19, § 1");
2°, os estabelecimentos industriaes, cujo pessoal, edifícios, força motora, mnchinal'ias e mafcriaes em deposito sd
poderão St'r utilizados para producfos identicos ou similares
ao~ da faiH'ir:u;ão normal; salYo ordnm espceinl do l\1inistcrio
da titwl'l'a ou da l\1al'inha (Lt•i it. L2ü:J, art.!>", 11. 6, e
art. 17);
3°, as emprczns agricolas, minas de combustíveis, installações de força hydraulica ou elcclrica (Lei n. L263, art. 9°,
n. 6);
4°, as rf~des de tclegraphia c lclephonia, com on sem
fio, inclusive os cabos submarinos costeiros (Lei n. 4. 263,
art. 9", n. 10);
Paragrapho unieo. Em se tratando de alojamento e acantonamento, prevalecem as demais dispensas e rcstricções constantes do art. 17 (Lei n. 4. 263, art. 110, §§ 1o e 5°) .
Art. H. As requisições, nos casos do n. 2, do artigo
anterior, sômcnfe poderão ser feitas por ordem do ministro
da Guerra ou da Marinha; e no caso do n. 3, do mesmo artigo, por ordem do ministro da Guerra ou commadante em
chefe das forças em operações (Lei n. -1.263, art. 9°, n. 6,
e art. 17) .
•\rt. 15 O funcionamento integral do serviço de reabast ccimento nacional Pncarregado da mobilização geral
agrícola só tem Ioga r em tempo de guerra (Lei n. 4. 263, artigo 18).
Art. 16. l'ios casos dP mobilização, em consequencia de
commoção intestina c Pslndo de sitio, os serviços pessoaes
só podem ser requisitados das pessoas que ao tempo já os
f:.u:inm 110 excrr.ici~l habil ual de sua profissão ou officio, taes
como os do:: eonductores de vehiculos e outros, quando esses
serviços for(•m indispensaYPis ao Iransporte ou manutenção
das forças armadas (Lei n. 4. 263, art. 19, § 2°) .
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CAPITULO V
HEGRAS RELATIVAS AO ALO.L\.M l!:NTO E ACANTONAMENTO

Art. 17 . .A:s requisições c•e alojamento e acantonamento
obedecerão ás seguintes regras :
1". o alojamento c o acantonamento nas casas particulares
não serão exigidos senão em casos de insufficiencia dos r:dificios, installações e terrenos pertencentes á União, aos ~sf.a
dos ou aos municípios (lei 'L2ü3, art. 10, n. i);
2°, os moradores das casas particulares conservarão sempre, para si, suas familias. mnpregados, operarias e creados,
um minimo de commodo~ indispensáveis (lei n. 4. 263, art. JO,
n. 2);
3°, os detentores de dinheiro C.a União, do Estado ou do
município serão •Jispen':5ados de fornecer alojamento, qu:wdo
as rcspecliva..s caixas estiverem collocadas em seu dolllit•ilio
(lei n. 4.263, art. 10, n. 3);
:i'>, são lambem dispensados de fornecer alojamento os "~
tabelecimentos hospilalarcs e de assistcncia. os retiros da Yclhice, hem como as communidac.es religiosas femininas. os
pensionatos de mulheros, e as mulheres honestas que viV('lll
sós, salYo o caso de se tmtar de alojamento para outras mullteres que tambem vivam sós e hajam sido expulsas do seu domicilio por necessidades militares (lei n. 4. 263, art. 10, n. 1) ;
5°, sómcnte na falta de outros, e em tempo de gueiTa, st~
rão requisitados para alojamenl o r acantonamento o domicilio de ausentes. OH crlificios e constr·uccõr.s om'1o funecionar<'m
r.mprezas inrJusl.t·iacH, comnrr.r(~.i:ws P agricolas, os c.stal1dr·o d1·
const.rucção c officinas (lei n.
2ü3, art. '1 O, n. 5) .

'1.

CAPITULO VI
PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DAS REQUISIÇÕES

SECÇÃO I

Prepm·ação
Art. 18. Em cada região ou circumscripção militar será
preparado o serviço de requisição de modo que, em sendo
ordenado, se faca com a maxima perfeição e rapidez (lei
n. 4.263, arts. H, 14, 16, 17 e 18); para o que darão os
ministros da Guerra e da Marinha as convenientes instrucções.
Art. 19. Como medida preparatoria para a requisição
d«;>s anima~s de se lia, tiro. e carga, a~ sim como dos vehiculos,
hippomoveis e automovc1s necessar10s aos transportes militares, far-se-ha nos municípios indicados pelo governo o
recenseamento e classificação dos animaes e vehioolos existentes, o qual sPrá revisto pelo menos uma vez por anno
(lei n. 4 .263, art. H).
Paragrapho unico. No sobredito recenseamento, para o
qual poderá o Governo Federal entrar em accôrdo com os

352

.\CTOS DO PUDEil EXECC'l'l\'0

dos Eslado:• ott ll11lllicipio:-', :-'erão fixadas as q~11.1l:~s on cunll'ihuiPÕf's COJll que dl'Yf't'Ú COtlCOl'rCl' cada lllUlllCtplO Ctll CtlSO
de• 1110l1il iw~,;ão.
Ar·l. :!0. l·'eilo o rc•ct'll~t·aHH'Illo. o 1\li~th·dt•r·io da <:_u('J'L'a
Jllandarú lll'oct~dc•t' :i classificat:ão dos n 1111\HH's . n vl'lueulos
nl ilizavt•is JH'lo ExPreilo, cwganizaw;lc! os resppc(rvos ~navp:~s
p dderminnndo para cada região mthfat· a quota de loriieC!menlos dos ditos aninwes c vehiculos, nos caso~ .d~ nwbiliz:t~·ão, c' t•epal'lindo as conlrihui~,;õPs por nnm1crpros, de
ael'6t·du curn as informaçflps do;;.; comnwndanft•s das I't.'SlJeclivus regiõc~s (lei n. -1.263, arl. 11, § 5").
;\rt. 21 . Organiz:u·-sP-lia dt•sde já_ '~111\ servit,:o cspt>~ial ~e
ldl'gl'nphia militai', com 1wssoal llahihlado para a dn·ect,;ao
c· a pal'lc~ !Pchnic~a dn lllc'stno (IPi n. -'t.26~~. al'l. H) .
.Ad. 22. A prl'p:ti'ac:ão, <'lll l.t•mpo dl' paz, das J'Nllt isit•ões lll:tl'ilimas quu serão i'l'il as em caso de mobiliza<,:ão,
êomprehcndc cst.wlns c.• f rahal hos rei ai ivo::; ás lH'CVÍHÕl'S das
ll<'cns~idndes dP~I a molliliza(:flu, o l'l'::wnscamcnlo dos meios
dc•st i nados ú ~ai is t'n~:ão dt·s~n:-:: necc~sidades, á pr<'IHU'tu.:ão de
archivos t•:->JW<'i:tt•s dl' t•c•quisit.:ão l'll\ cada eommando. servit,;u,
ele., c, finalmenl P. a pt·epat·ac.;ão das ordens de requisição corL't'spmldc•nlf's, dt•sl i nu dos aos diversos cununmulos c tamlJcm
aos serviços lllohilizadm·c·~. cenlt·acs c lucaes.
Art. :?:l. O l\linislerio da Marinha cncnrrcgani desde o
ie1i1pn de paz officiaes eompotonl!~s. do rcconhl•einwntu das
condi~·üc~s de nlilização m ilil:tt' da n'\dP fluvial c laeuslt·e naeiunal. Esses ofl'ici:ws lnvantarão, ao HWSII\O Ü'lllpo. a Pstniislica dos mciu;-; de fr'allsporle (ll'i n. IL:!üi3, arl.. Hi, ~ 2").
Jlaragrapllo uni co. Os rosult.ados desses trabalhos serão
comrnnnicarlo~ ao minhdro da <hu•na, n cuja dispo:·d(;ão, om
cnso dP moldlizut.:ão, porll't'iín ficar· o;-; ufl'ieiaes do Marinha
qm~ os tiverem {'XI'r.uf:Hlo (lei 11. 1.:?<i3. al'l. 1G,
~2").
~\.r!. 21 . .;\inda flp;-;dt• o femvo dc~ vaz os minisll'os da
Guerra ~~ da 1\laJ·inha mandarão pJ·oe(•dt•t· ú csl.at i~l iea dns
Psl ahC'li'CÍlllcnlos inrlu~friaf's suscrnl iveis dn st•reni rt~l{!llisi
tadfls l'lll fc'lll)HJ de guc~rra (lei n. 4.~G3, al'l. 17, § 1").
A ri. :!:i. Os l\1 inisl r•rios da· Gur't'l'a c rla Mal'inhn rlnvt•t·ão.
no qur• cr,ncr•t'tH• :í .. .; t•c•tptisit.:i'iPs dl' IH·ns eou:::as n spt·vic·cts neccss:u·ios ;ís s11as l'ot·t_:as, Psl aiJt'lr.t~f'l' sn_n:-; pt'I'YiSÕP:-; r• ·planos
de rr•:ptisir;ãu dn nwnf'it·a fJlH', pat·a eadn categoria ou nalnrc·za clc• pt·r•:-;lac.:iin flliP SPja dr~ uso C'clJlllllUlll, o minislPt'io que
fúr o lltitiot· coi\Sillllidol' Si' consLilua fornee('dOL' do onll'o .
.\l't.. '.!G . . \~; eolllmis;-;Õ<•s qtH' o novct·tw nomear dl' accôrflo -eo111 o al'!. 1H, da lri n. IL2G3, de 19:?1, pt·omoverão desde
logo o l<'vantanH'lliP das cslatistieas dos recursos agrieolas
('Om ns qnaes possam conl:n· as for~,;ns que, porvenlm·a, ·tcJt ham riP ('tnpenhar-sc em gnerl'a. O Governo Fedcl'al pioeut·;n·á Pnlrar I'Ill acctH·dn com os Governos dos Estados de
modo a ohtc•t· a eollaiJm·n!;ão d<•sles na organh:ação d(•ssas esta I ist il~as e o seu auxilio nas rr•quisiçÕI's dos recursos agrieolus (lei n. ·Í.2G:1, at·t. iH, §§ 2" c 3°).
Al'f. ~~. Os pi'Oprief a rios ou dPtcnl m·t•s tle bens inscrip!os 110s J'('g"Í:"tl'os r si ai i si i c os dos l\linisl crius da GtH'rt·a ou
·da Marinl1n, como su.ieilos á rcquisit.:ão, no caso de prelendPt'em tkpois alil'nal-os ou tJ·ansferil-os, deverão dar seiencia
disso ao minisiPrío respectivo por inl.crmedio do representante do Poder Exccu I ivo l\1nnicipa l.

s
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SECÇÃO li
EXECUÇÃO

Art. 28. Autorizado o exercício do direito de requisição
nas condições de tempo, lagar e objecto que especificar, com~
pete aos chefes de serviço, encarregados da guarda' dos ar....
chivos das requisições, providenciar sob-re as ordens de requisição relativas ás necessidades a que é preciso prover, e
por .essa entrega são os referidos chefes do serviço responsaveis.
Art. 29. As requisiçõe·s devem ser notificadas a·o chefe
do Poder ,:Executivo local, c sómente em casos exc·epcionaes e
urgentes, que deverão ser justificados, poder-se-hão fazer
directamente ao requisitado (lei n. 4 .263~ art. 20).
Paragrapho uni co. Não estando no logar a autoridade
civil, representante do Poder Executivo Municipal, nem Lambem o seu substituto legal, poderá qualquer outra autoridade
civil, a: convite do rcquisitanle, receber e auxiliar a execução
da requisição (lei n. 4. 263, art. 20, § 1°) .
Art. 30. Recebida pela autoridade civil local a requisição da autoridade militar1 deverá fazel-a intimar, por escripfo, com a· possível brevidade, a cada cidadão que deva
sati.sfazel-a. Da intimação constará o numero e a data do
documento de requisi(:ão, o posto, nome e funcç•ão do requisitante c a quantidade ou qualidade, por extenso, da cousa requisitada.
Art. 31. A autoridade civil tem o direito de examinar a
validade da requisição e deve reparLil-a entr~ os habitantes,
de accôrdo com os recursos de cada um, sendo obrigada a
providenciar para que seja satisfeita no lagar e dias marcados
pelo requisitante.
Art. 32. -verificado que a· requisição sobrepuja as disponibilidades ou possibilidades do l'Ogar ou de seus habitantes, a autoridade civil ou quem a sum;titua providenciará para
o fornecimento do [Jllü fôr possivol (lei n. 4. 2ü3, art. 20,
§ 30).

Art. 33. A repartição das requisições entre os habitantes
será feita, ·sempre que fôr possível, com-· a assi,stencia de
duas ·pessoas conceituadas do Ioga r (lei n. 4. 263, art. 20,
§ 50).

Art. 34. Compete á autoridade civil providel!Ciar sobre
a execução da requisição e reclama'oão do ~equisitante o recibo global das causas fornecidas e a ·entrega de recibos parciars ã cada uma das pc-ssôas que cumprira~m a requisição
(lei n. 4. 263, art. 20, § 6°) .
Art. 35. Quando o requisitante apurar que houve sonegação ou occultação de materiaes, mercadoria's ou objcctos
requisil avois, executará directamente a requisição, levando o
facto ao conhecimento da autoridade militar superior para: os
effritos penaPs (lei n. 4. 263, art. 20, § 4°) .
Art. 3G. A autoridade mililar exrcutará com o emprego
da força as rcquisicõcs indevidamente recusa·das sobre qualquer pretexto (lei n. 4 .263, art. 20, § 7°).
Art. 37. O titulo de divida do Governo Federal, - documento collectivo, si a roqui~ição foi dirigida á ,mtmicipa ...
Leis de 1927- Voi. II
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lidade individual, si foi entr·egue directamente a uma pes-ª_ôa
natur~l ou juridica - , é constituído pelo "Recibo de f-ornecimento" relativo ás entregas ou prestações feitas em virtude de ~ma ordem de requisição, e contém todas as indicações utcis ao pagamento ulterior.
Esses recibos serão destacados de um talão com canhoto,
conforme o modelo .i unto, n. 2.
Paragrapho unico. Para a execução dos planos de requisição, de que trata o art. 14, serão creados modelos especiae,s em cada serviço tcchnico ou Estado-Maior, segundo as
categorias de requisições que devem ser feitas.
Art. 33. Caàa folha de ta'lão de requisição, além da àesignação do município, nome dn pessôa de quem se rpquisita,
menção das quantidades, numero n natureza dos al'l igos ou
objectos requisitados, ou dos scrviç•os :que dcv-ºm ser prestados, conterá ainda, em lettra· bem legível, o nome e qualidade da autoridade recebedora c a imnrcssão nítida e completa com tinta indelevel de um carimbo official, com o numero do eorpo, dcsignaçãJ do servi~.:o ou forma<;ão.
ArL. 39. Compc·te á munieipalidade, á qual se entregou
um recibo collectivo de fornecimento, dar tantos recibos individuaes quantos julgar necessarios. As municipalidades são
responsaveis pelos att.eslados ou recibos que entregarem aos
requisitados.

HEQlTISTÇÜER MAHITIMAR

Art. 40. A requi.~ição dos meios de transporte marítimo e, em certos casos, fluviaes e lacustres, suas equipagen3
e tripulações; e a dos estaleiros, docas e officinas das emprezas respectivas com o seu pessoal brasileiro e os materiaes,
installações, apparelhos, mercadorias e ob,iectos empregados
em a naveg'lção compeln ao .Ministerio da 1\Iarinha (lei numero 4. 263, ~.rt. 157, e decreto n. 17.096, de 19~5, arts. 379

e 387).

Art. 41. Os bens constantes do artigo precedente estarão sujeitos a r0quisição se pertencerem a sociedades ou cidadãos brasileiros; ou a sociedades ou cidadãos estrangeiros, dependentes de paizes que admittam a requisição nas
mesmas circumstancias (lei n. 4.263, art. 15, § 1°).
Art. 42. Quando f.r·opas de tl'JTa tomarem parte em operação maritlrna dirig·iua por official da Armada, as requisições relativas ás mc.·1mas tropas S3rão ordenadas em nome
e por conta da autoridade maritima.
Quando o pessoal da Marinha for empregado em operações de terra, as requisições relativas ao mesmo pessoal ficarão a cargo da autoridade militar do Exercito.
Art. 43. Em quanto circumstancias excepcionacs não exigirem a administração e exploração directa dos transportes
marit.imos, a requisição dos navios tcrú sómentn por effeito
submetter ás ordens c á fiscalização da autoridade naval a
utilizaç.ão dos mesmos. A gerencia e o trafrgo continuarão a
cargo dos proprictarios, armadores, capitães ou patrões, c.om
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obs~rvanda das farifas de transporte, fixadas pelo Ministerio da Marinha, de accórdo com a Commissão Central de Requisições (lei n. 4.263, art. 15, § 3u).
Art. 44. Teem o direito de ordenar e mandar executar
as requisições maritimas:

1o, de ple1w direito :
a)

o Ministro da Marinha;

b) o almirante c.ommandante em chefe e os commandan-

tes de esquadra ou forças navaes que estiverem
isolados;
c) os commandantcs de bases navaes;
2o, por deleaaçüv dos autoridades acima:

operando

a) os directores de serviços no Ministerio da Marinha
e .os capitães dos portos;
.b) os diversos chefes de estado-maior, embarcados ou
em terra;
c) os commissarios da Armada, chefes de serviço.
Art. 45. A fôrma destas delegações varia segundo a
natureza das requisições a effectuar. Si se tratar de bens
moveis de consumo habitual ou de prestações de serviços,
será sob a fórma de autorização, escripta na capa do caderno
de ordens de requisições (com canhoto); e tratando-se de
bens immoveis (comprehendidos os navios) dar-3e-ha mediante ordens especiaes em minutas e cópias p.reparadas em
tempo de paz e conservadas nos diversos archivos de moLiIização.
Essas orden;s ·especiaes devem limitar quanto possível
a natureza e extensão de uso das requisições confiadas á autoridade delegataria. Ao requisitado será entregue uma cópia da ordem.
-Art. 46. No caso de absoluta urgencia e de não ser possível obter-se pelos meios regulares, a requisição poderá ser
feita excepcionalmente pelo commandante do navio ou avião,
ou de contingentes da Marinha.
Art. 47. As requisições de navios e embarcações de qualquer especie e as do respectivo pessoal, devem ser feitas a
quem as estiver commandando ou dirigindo; e na falta a
quem o estiver substituindo, ou ao pro.prietario ou armador.
§ 1.° Com o navio requisitado, no caso de não ser mantido o capitão no seu commando, serão entregues os titulas
de registro e de arrolamento (decreto n. 17. 096, de 19.'~5,
arts. 397 e 461); o certificado de classificação, si houver; o
rol de equipagem; contractos de engajamento; e livros e
papeis existentes a bordo (citado decreto n. 17.096, art. 559,
n. 37). § 2. Da entrega se lavrará, em duas vias, um termo do
qual deverá constar o inventario do material. mercadorias
e mais bens requisitados, c tambem o que for conservado a
bordo sem ter sido objecto da requisição. Uma das vias dcsso
termo ficar,á com o capitão, mestre, patrão, proprietário ou
armador que tiver assignado juntamente com o requisitante;
a outra via será enviada ao Ministerio da Marinha.
Art. 48. A fórma que terão as ordens de requisição,
varia conforme o se ti objecto.
0
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A requisição dos bens moveis se faz geralmente com um
"Talão de ordens de Requisição", de modelo semelhante ao
usado para as requisições militares correntes.
A dos bens immoveis. em geral, e dos navios, se faz por
meio de ordens dactylographadas em tantos exemplares quantos forem nccessnrios, cnnnnciat.ivos, explicativos e dcscriptiyos, louos com a assignatnra do proprio punho da autoridade
requisitante, si a requisição f<)r feila do pleno dir('ifo, on da
propria autoridade delcgante si a rNJUisição for feita por
delegação.
Art. !1fl. A entrega dos titnlos de pagamento, não se
tratando do casos excepcionaes de oceupa,:ão de lH•ns ou outros
PI'<'Visl.os nefdn rPgulanwnto. effceluar-se-:'i por inlcl'nwdio
do capitão do porto, ou srus df'lPgados Jio::; portos secundarias;
e será objecto de rPcihos (para os serviços pessoaes: folhas
de pagamento) em duas vias. sendo wna rcmettida ao ministro da Marinha c a (Jl.t! r a archivada na Capitania onde se
·rez a entrega.
CJ\iPITUl.O VIII
OCCUPAÇÃO 'fE~IPORAni.\

Art. 50. Havrndo urgente necessidade de acudir a peautoridad~ militar sur>rrior local, independente das formalidades dcsl e regulamento, poderá ordenar
a occnpa(;ão da propriedade pnr·t.ienlar como e emf}uanto o
exigir a dorosa da soberania nariorml ou da orrlem legal
ameaçada (lri n. 9-9-J82fi; Codig-o Givil, ar!. f>!H).
Art. 51. Já havendo sido ordenada a rnobilizacão geral
ou parcial, a occupação da propriedade particular poderá ser
roqulsitafla de eonformidade com este regulam~nto.
Art. 52. Cessada a necessidade que exigiu a occupação da propriedade particular, deve cessar com a poss1vel
brevidade a mesma occupação.
Art. 53. No mesmo caso de urgente necessidade, poderá
b ministro da Guerra ou da Marinha autorizar o uso immo(fiato de bens inscriptos nos registros e~tatisticos (capitulo VI,
seccão I) do ministerio, sem as formalidades estabelecidas
neste re·gulamento (leis referidas no art. 54 e mais art. 160
do Codigo Civil).

rigo immincntc, a

G:\ PITOLO IX
REQUTBIÇÕES CIVTS

.
Art. 5-~. Durante a guerra o Poder ]i~xecutivo Federal
poderá requisitar, em todo ou em parto do territorio nacional, t•udo quanto rôr neeessario á alimentação, abrigo e vcstllario da população C'ivil, hem como o quo fôr proci:;;o como
r.omhustivPl o meios de illtm1in~çofio das rid:vies, villas, povoações c respectivas casas.
A requisi~;:ão pnrlerá eomprehenclN' estabelecimento~
agricolas, industriaes ou eommerciaes para a producçfio, fabrica•ção ou mani.pnlar:ão das causas necessarias aos fins
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constantes do artigo precedente, e igualmente a materia prima e o pessoal necessario ao serviço.
Art. 55. Antes da requisição, publicar-sc-ha decreto
determinando:
·i", a natureza e a quantidade das cousas e estabelecime.ntm; sujeitos á rr.quisição;
2°, o prazo durante o qual os proprietarios ou possuidorrs de tacs causas ou cstahelccimontos deverão fazer a
de cla ração aos mesmos relativa.
Art. 56. As requisições das cousas e estabelecimento~
constantes do presente capitulo, o Governo as ordenará por
intermedio do Minisferio na Agricultura e respectivos delegados especialmente designados para tal fim, e serão feitas
pela mesma fórma, segundo as mesmas regras e com as mos·
mas garantias estabelecidas no presente regulamento para
as requisições militares.
Art. 57. O alojamento ou abrigo para as populações
expulsas dos sem~ domicilias por necessidade da defesa nacional poderá ser requisitado pela propria autoridade milit.ar (lei n. 1. 263, art. 1 O, n. 6, paragrapho unico) .
CAPITfTLO X
INDEM'Nrz~\ÇÕES

Art. 58. A toda a reqnisi·ção, de consas ou de serviços
corresponde uma indcmnização de importancia ectuivnlnnto
ao valor dos serviços prestados e das co usas fornecidas.
Paragrapho uni co. Na avaliação da indemnizaç.ão de-·
vida, além das regras constantes do Codigo Civil, arLs. i. 529
e 1. 536, o do rlncrcto n. 4. ü56, de 1903, titulo nr, no que
tiverem de applicavcl, ób~crvar-se-ha 6 disposto nos artigos seguintes :
.
Art. 59. O pagamento das indemnizações :pelos f orne~
cimentos ou serviços prestados rm virtude de requisições
será effectuado segundo as tarifas de preços ou bases para
o calculo destes, organizadas pelos Minisf.erios da Guerra
e da Marinha por proposta da Comm issão Central de Requisições.
.
§ 1. 0 O pagamento, quando não fór possivel logo d~
pois de feitos os fornecimentos ou prestados os serviços,
far-se-ha nos termos constantes dos arts. 61 e seguintes.
§ 2. Si o pagamento não se offcctuar dentro de tres
mczes da data em quo fôr reclamado, começará a respectiva
importancia a vencer o juro dn 6 % ao anno, pagavel s6mnnte no caso do não fazr~r o rPqnisif.ado cessão on transfcrcnl'ia do scn credito.
§ 3. O Governo Frderal potierá augmentar a importancia da indemnização addicionando-lhe, em favor ãos requisitados mais solieifos rm attendcr :í requisição, até J 5 %
da sobredita importancia, pagavcis sómcntc no mesmo caso
previsto no paragrapho precedente.
Art. 60. Os fornecimentos para cuja indemnizacão faltarem 'OS elementos referidos no artigo precedente serão ava0

0
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SECÇÃO li
EXECUÇÃO

Art. 28. Autorizado o exercício do direito de requisição
nas condições de tempo, lagar e objecto que especificar, com~
pete aos chefes de serviço, encarregados da guarda' dos ar....
chivos das requisições, providenciar sob-re as ordens de requisição relativas ás necessidades a que é preciso prover, e
por .essa entrega são os referidos chefes do serviço responsaveis.
Art. 29. As requisiçõe·s devem ser notificadas a·o chefe
do Poder ,:Executivo local, c sómente em casos exc·epcionaes e
urgentes, que deverão ser justificados, poder-se-hão fazer
directamente ao requisitado (lei n. 4 .263~ art. 20).
Paragrapho uni co. Não estando no logar a autoridade
civil, representante do Poder Executivo Municipal, nem Lambem o seu substituto legal, poderá qualquer outra autoridade
civil, a: convite do rcquisitanle, receber e auxiliar a execução
da requisição (lei n. 4. 263, art. 20, § 1°) .
Art. 30. Recebida pela autoridade civil local a requisição da autoridade militar1 deverá fazel-a intimar, por escripfo, com a· possível brevidade, a cada cidadão que deva
sati.sfazel-a. Da intimação constará o numero e a data do
documento de requisi(:ão, o posto, nome e funcç•ão do requisitante c a quantidade ou qualidade, por extenso, da cousa requisitada.
Art. 31. A autoridade civil tem o direito de examinar a
validade da requisição e deve reparLil-a entr~ os habitantes,
de accôrdo com os recursos de cada um, sendo obrigada a
providenciar para que seja satisfeita no lagar e dias marcados
pelo requisitante.
Art. 32. -verificado que a· requisição sobrepuja as disponibilidades ou possibilidades do l'Ogar ou de seus habitantes, a autoridade civil ou quem a sum;titua providenciará para
o fornecimento do [Jllü fôr possivol (lei n. 4. 2ü3, art. 20,
§ 30).

Art. 33. A repartição das requisições entre os habitantes
será feita, ·sempre que fôr possível, com-· a assi,stencia de
duas ·pessoas conceituadas do Ioga r (lei n. 4. 263, art. 20,
§ 50).

Art. 34. Compete á autoridade civil providel!Ciar sobre
a execução da requisição e reclama'oão do ~equisitante o recibo global das causas fornecidas e a ·entrega de recibos parciars ã cada uma das pc-ssôas que cumprira~m a requisição
(lei n. 4. 263, art. 20, § 6°) .
Art. 35. Quando o requisitante apurar que houve sonegação ou occultação de materiaes, mercadoria's ou objcctos
requisil avois, executará directamente a requisição, levando o
facto ao conhecimento da autoridade militar superior para: os
effritos penaPs (lei n. 4. 263, art. 20, § 4°) .
Art. 3G. A autoridade mililar exrcutará com o emprego
da força as rcquisicõcs indevidamente recusa·das sobre qualquer pretexto (lei n. 4 .263, art. 20, § 7°).
Art. 37. O titulo de divida do Governo Federal, - documento collectivo, si a roqui~ição foi dirigida á ,mtmicipa ...
Leis de 1927- Voi. II
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lidade individual, si foi entr·egue directamente a uma pes-ª_ôa
natur~l ou juridica - , é constituído pelo "Recibo de f-ornecimento" relativo ás entregas ou prestações feitas em virtude de ~ma ordem de requisição, e contém todas as indicações utcis ao pagamento ulterior.
Esses recibos serão destacados de um talão com canhoto,
conforme o modelo .i unto, n. 2.
Paragrapho unico. Para a execução dos planos de requisição, de que trata o art. 14, serão creados modelos especiae,s em cada serviço tcchnico ou Estado-Maior, segundo as
categorias de requisições que devem ser feitas.
Art. 33. Caàa folha de ta'lão de requisição, além da àesignação do município, nome dn pessôa de quem se rpquisita,
menção das quantidades, numero n natureza dos al'l igos ou
objectos requisitados, ou dos scrviç•os :que dcv-ºm ser prestados, conterá ainda, em lettra· bem legível, o nome e qualidade da autoridade recebedora c a imnrcssão nítida e completa com tinta indelevel de um carimbo official, com o numero do eorpo, dcsignaçãJ do servi~.:o ou forma<;ão.
ArL. 39. Compc·te á munieipalidade, á qual se entregou
um recibo collectivo de fornecimento, dar tantos recibos individuaes quantos julgar necessarios. As municipalidades são
responsaveis pelos att.eslados ou recibos que entregarem aos
requisitados.
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Art. 40. A requi.~ição dos meios de transporte marítimo e, em certos casos, fluviaes e lacustres, suas equipagen3
e tripulações; e a dos estaleiros, docas e officinas das emprezas respectivas com o seu pessoal brasileiro e os materiaes,
installações, apparelhos, mercadorias e ob,iectos empregados
em a naveg'lção compeln ao .Ministerio da 1\Iarinha (lei numero 4. 263, ~.rt. 157, e decreto n. 17.096, de 19~5, arts. 379

e 387).

Art. 41. Os bens constantes do artigo precedente estarão sujeitos a r0quisição se pertencerem a sociedades ou cidadãos brasileiros; ou a sociedades ou cidadãos estrangeiros, dependentes de paizes que admittam a requisição nas
mesmas circumstancias (lei n. 4.263, art. 15, § 1°).
Art. 42. Quando f.r·opas de tl'JTa tomarem parte em operação maritlrna dirig·iua por official da Armada, as requisições relativas ás mc.·1mas tropas S3rão ordenadas em nome
e por conta da autoridade maritima.
Quando o pessoal da Marinha for empregado em operações de terra, as requisições relativas ao mesmo pessoal ficarão a cargo da autoridade militar do Exercito.
Art. 43. Em quanto circumstancias excepcionacs não exigirem a administração e exploração directa dos transportes
marit.imos, a requisição dos navios tcrú sómentn por effeito
submetter ás ordens c á fiscalização da autoridade naval a
utilizaç.ão dos mesmos. A gerencia e o trafrgo continuarão a
cargo dos proprictarios, armadores, capitães ou patrões, c.om
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obs~rvanda das farifas de transporte, fixadas pelo Ministerio da Marinha, de accórdo com a Commissão Central de Requisições (lei n. 4.263, art. 15, § 3u).
Art. 44. Teem o direito de ordenar e mandar executar
as requisições maritimas:

1o, de ple1w direito :
a)

o Ministro da Marinha;

b) o almirante c.ommandante em chefe e os commandan-

tes de esquadra ou forças navaes que estiverem
isolados;
c) os commandantcs de bases navaes;
2o, por deleaaçüv dos autoridades acima:

operando

a) os directores de serviços no Ministerio da Marinha
e .os capitães dos portos;
.b) os diversos chefes de estado-maior, embarcados ou
em terra;
c) os commissarios da Armada, chefes de serviço.
Art. 45. A fôrma destas delegações varia segundo a
natureza das requisições a effectuar. Si se tratar de bens
moveis de consumo habitual ou de prestações de serviços,
será sob a fórma de autorização, escripta na capa do caderno
de ordens de requisições (com canhoto); e tratando-se de
bens immoveis (comprehendidos os navios) dar-3e-ha mediante ordens especiaes em minutas e cópias p.reparadas em
tempo de paz e conservadas nos diversos archivos de moLiIização.
Essas orden;s ·especiaes devem limitar quanto possível
a natureza e extensão de uso das requisições confiadas á autoridade delegataria. Ao requisitado será entregue uma cópia da ordem.
-Art. 46. No caso de absoluta urgencia e de não ser possível obter-se pelos meios regulares, a requisição poderá ser
feita excepcionalmente pelo commandante do navio ou avião,
ou de contingentes da Marinha.
Art. 47. As requisições de navios e embarcações de qualquer especie e as do respectivo pessoal, devem ser feitas a
quem as estiver commandando ou dirigindo; e na falta a
quem o estiver substituindo, ou ao pro.prietario ou armador.
§ 1.° Com o navio requisitado, no caso de não ser mantido o capitão no seu commando, serão entregues os titulas
de registro e de arrolamento (decreto n. 17. 096, de 19.'~5,
arts. 397 e 461); o certificado de classificação, si houver; o
rol de equipagem; contractos de engajamento; e livros e
papeis existentes a bordo (citado decreto n. 17.096, art. 559,
n. 37). § 2. Da entrega se lavrará, em duas vias, um termo do
qual deverá constar o inventario do material. mercadorias
e mais bens requisitados, c tambem o que for conservado a
bordo sem ter sido objecto da requisição. Uma das vias dcsso
termo ficar,á com o capitão, mestre, patrão, proprietário ou
armador que tiver assignado juntamente com o requisitante;
a outra via será enviada ao Ministerio da Marinha.
Art. 48. A fórma que terão as ordens de requisição,
varia conforme o se ti objecto.
0
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A requisição dos bens moveis se faz geralmente com um
"Talão de ordens de Requisição", de modelo semelhante ao
usado para as requisições militares correntes.
A dos bens immoveis. em geral, e dos navios, se faz por
meio de ordens dactylographadas em tantos exemplares quantos forem nccessnrios, cnnnnciat.ivos, explicativos e dcscriptiyos, louos com a assignatnra do proprio punho da autoridade
requisitante, si a requisição f<)r feila do pleno dir('ifo, on da
propria autoridade delcgante si a rNJUisição for feita por
delegação.
Art. !1fl. A entrega dos titnlos de pagamento, não se
tratando do casos excepcionaes de oceupa,:ão de lH•ns ou outros
PI'<'Visl.os nefdn rPgulanwnto. effceluar-se-:'i por inlcl'nwdio
do capitão do porto, ou srus df'lPgados Jio::; portos secundarias;
e será objecto de rPcihos (para os serviços pessoaes: folhas
de pagamento) em duas vias. sendo wna rcmettida ao ministro da Marinha c a (Jl.t! r a archivada na Capitania onde se
·rez a entrega.
CJ\iPITUl.O VIII
OCCUPAÇÃO 'fE~IPORAni.\

Art. 50. Havrndo urgente necessidade de acudir a peautoridad~ militar sur>rrior local, independente das formalidades dcsl e regulamento, poderá ordenar
a occnpa(;ão da propriedade pnr·t.ienlar como e emf}uanto o
exigir a dorosa da soberania nariorml ou da orrlem legal
ameaçada (lri n. 9-9-J82fi; Codig-o Givil, ar!. f>!H).
Art. 51. Já havendo sido ordenada a rnobilizacão geral
ou parcial, a occupação da propriedade particular poderá ser
roqulsitafla de eonformidade com este regulam~nto.
Art. 52. Cessada a necessidade que exigiu a occupação da propriedade particular, deve cessar com a poss1vel
brevidade a mesma occupação.
Art. 53. No mesmo caso de urgente necessidade, poderá
b ministro da Guerra ou da Marinha autorizar o uso immo(fiato de bens inscriptos nos registros e~tatisticos (capitulo VI,
seccão I) do ministerio, sem as formalidades estabelecidas
neste re·gulamento (leis referidas no art. 54 e mais art. 160
do Codigo Civil).

rigo immincntc, a

G:\ PITOLO IX
REQUTBIÇÕES CIVTS

.
Art. 5-~. Durante a guerra o Poder ]i~xecutivo Federal
poderá requisitar, em todo ou em parto do territorio nacional, t•udo quanto rôr neeessario á alimentação, abrigo e vcstllario da população C'ivil, hem como o quo fôr proci:;;o como
r.omhustivPl o meios de illtm1in~çofio das rid:vies, villas, povoações c respectivas casas.
A requisi~;:ão pnrlerá eomprehenclN' estabelecimento~
agricolas, industriaes ou eommerciaes para a producçfio, fabrica•ção ou mani.pnlar:ão das causas necessarias aos fins
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constantes do artigo precedente, e igualmente a materia prima e o pessoal necessario ao serviço.
Art. 55. Antes da requisição, publicar-sc-ha decreto
determinando:
·i", a natureza e a quantidade das cousas e estabelecime.ntm; sujeitos á rr.quisição;
2°, o prazo durante o qual os proprietarios ou possuidorrs de tacs causas ou cstahelccimontos deverão fazer a
de cla ração aos mesmos relativa.
Art. 56. As requisições das cousas e estabelecimento~
constantes do presente capitulo, o Governo as ordenará por
intermedio do Minisferio na Agricultura e respectivos delegados especialmente designados para tal fim, e serão feitas
pela mesma fórma, segundo as mesmas regras e com as mos·
mas garantias estabelecidas no presente regulamento para
as requisições militares.
Art. 57. O alojamento ou abrigo para as populações
expulsas dos sem~ domicilias por necessidade da defesa nacional poderá ser requisitado pela propria autoridade milit.ar (lei n. 1. 263, art. 1 O, n. 6, paragrapho unico) .
CAPITfTLO X
INDEM'Nrz~\ÇÕES

Art. 58. A toda a reqnisi·ção, de consas ou de serviços
corresponde uma indcmnização de importancia ectuivnlnnto
ao valor dos serviços prestados e das co usas fornecidas.
Paragrapho uni co. Na avaliação da indemnizaç.ão de-·
vida, além das regras constantes do Codigo Civil, arLs. i. 529
e 1. 536, o do rlncrcto n. 4. ü56, de 1903, titulo nr, no que
tiverem de applicavcl, ób~crvar-se-ha 6 disposto nos artigos seguintes :
.
Art. 59. O pagamento das indemnizações :pelos f orne~
cimentos ou serviços prestados rm virtude de requisições
será effectuado segundo as tarifas de preços ou bases para
o calculo destes, organizadas pelos Minisf.erios da Guerra
e da Marinha por proposta da Comm issão Central de Requisições.
.
§ 1. 0 O pagamento, quando não fór possivel logo d~
pois de feitos os fornecimentos ou prestados os serviços,
far-se-ha nos termos constantes dos arts. 61 e seguintes.
§ 2. Si o pagamento não se offcctuar dentro de tres
mczes da data em quo fôr reclamado, começará a respectiva
importancia a vencer o juro dn 6 % ao anno, pagavel s6mnnte no caso do não fazr~r o rPqnisif.ado cessão on transfcrcnl'ia do scn credito.
§ 3. O Governo Frderal potierá augmentar a importancia da indemnização addicionando-lhe, em favor ãos requisitados mais solieifos rm attendcr :í requisição, até J 5 %
da sobredita importancia, pagavcis sómcntc no mesmo caso
previsto no paragrapho precedente.
Art. 60. Os fornecimentos para cuja indemnizacão faltarem 'OS elementos referidos no artigo precedente serão ava0
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liados e pagos pelo •P·reço do custo das mercadorias, gcncros,
et.c., comprovado pelvs requisitados.
Art.. 61. No cas-o do mobilizaçfio parcial ou de commoção intestina, seguida ou não da decretação do estado de sitio,
os recibos das requisições feitas, acvmpanhados das respectivas ordens, serão. pelos municípios onde ten11Iam sido rlados,
enviados aos governos estadnacs, que os rcmettcrão á Commissão de Avaliação do Disf l'icf o Federal, reunida csiweialmente, em taes circumstancias, pelo ministro da Guerra.
§ 1." Depis de rigorosa vcrifíca()ãü dos processos, 'Próviamente classificarlns flOI' Esl.nrlos. a Commissão organizará,
para cada mrz de opcra(:ões mili!~tcs c para cada município, folhas de liqn idar;ão mm1sal, em trrs vias. sendo uma para
o seu archivo. e a:-; onfras fluas. acompanhadas dos documentos competentes (orrlrns de rrCTnisiç5n r respectivos recibos),
rncaminhados, para exame c ailpm;u;ão do Visto, á Commissão Central de Rcqu isições.
~ 2."
A Gommissão Central de Heqnisições ;p.rovidenciará
para que a Commissão de Avaliação faça todas as rectifica('Ões que julgar nPcessarias á Uquida(:ão das contas. Em se~n i na, ser no o.:; rrspccl iYos processos apresentados á approYar,.fio ministerial.
~ 3.0
Os pr·nce::;sos, cn.ias 1iqu inações forem apnrovnnas
p~lo minisf.ro. serft.o envindos pela Commissfío Central ne neauisiç.ões á Direcf.oria Geral ne Contabilidade da Guerra com
ns dnas vias da folha mensal: e da1•ão l·ogar. ipara cada mez
ronsinerano. á ahm·tnra de creditos p'\fraorninarios. qtw serão
rlistribninos á Directoria Geral de Contabilidade da Guerra,
para effectuar os pagamentos.
'~ 4." Os pagamentos serão feit-os directamenfe on por
meio rle cheques visanns emif.f.idos eontra o Banco no Bra·sil
pelo director ~Pral da Contahilidad,~ da Guerra, a favor dos
chefes do exem1tivo rir. cada municipio, e correspondentes á
imnortancia total relativa an munir,inio. lanca.da em cada
folha mensal. A Dirrcforia Geral de Contahilidane da Guerra
remetterá esses cheqnrs aos presidentes de Estano. por intermedi<O dos quaes s·erão enf.rfl,gues ás autoridades mnnicipacs.
§ 5." Annot.arlo o pagamento na seJ;tunda via de cada
folha mensal. será esta ramettid:t nela Directoria de Contabilidane ao •nrNddentc da Commissão Central de Requisições,
oue, depois fie lançar o seu visto, a remetterá aos presidentes
ou governadores ctos respectivos E;:; fados.
-As primeiras vias. com os macos do:s documentos .inst.ificativoc:;, ficnrflo archivndas n:t Directoria de ContahilidadA.
Art.. 62. No caso de mobilizaçãf) geral, ou em tempo d~
guerra. funccionnrá, em cana Estado e no Districto Federal.
uma Commissão d~ Avaliação.
·
~ 1.0 Ca(Ja município f'nvinrá no secretario do Inf.cl'ior
rio F.sf.ario. qninznnalmenfe, as ·orrlcns ·rle rrqnilili(:.iio c rnrnr~
h•nfes recihos entregues, quer á autoridade municipal, quer
aos particulnres.
§ 2." O Presidente n11 Grworna~lor de cada Est.ado rcmcttei"á esses documentos rlns"ifif'arlns vor municipios o por
mezP-s, á Commissi'ío fln A,·nlinção Estadtral, que procederá
conforme as condições .i:l expostas para a Commiss1io do Avn~
linção do Dist.ricto Fodcral em tempo de paz, á. verificação
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e liquidação dos proce_ssos, reunindo-os por muni?ipios e por
mezes · e organizará as folhas men~m~s em tres vias.
§ '3.
Uma das vias ficará arcüivada, e as outras duas,
das quacs uma ac.ompanha~a _dos documentos justi:t:ica~ivos,
serão enviadas pelas Comm1ssoes Estaduaes de Avahaçao á
Commissão Crntral de Avaliação de Requisições Militares, que
se rmmirá no Minislcrio da Guerra, ~ômonto no caso de mobiliza1·ão geral.
"~ .1.o Esta com missão, que, ptW ordem especial do ministr~ da Guerra, podrrá ser dividida pm suh-commissões,
afim dr accclcrar os lrahalhos, fcrà a incumhencia de verificar e ultimar as liquidações preparadas ipülas commissões
de avaliação Esfadnacs.
§ 5. A Commissiio Central de Avaliação de Re-quisições
Milil ares ficar <i sob a alta fiscalização da Com missão Central
de Hrquisi(?õrs c srr:í. por in f rrmrcHo desta que o ministro
da G11Pr1·a JilJC transmiti il'á sn:u; oJ'dcns e instrncç.ões.
§ 6. O pagamento se fará da seguinte fórma:
a) os processos reunidos por municípios e as dnas vias
das folhas mensacs serã·o grupados por Estados nela Commissão Central de Avaliação e separados em dous maços. O primeiro comprehenderá as primeirns Yias das folhas e os docnmrnfns justificativos. O Sf'gtlndo sômcmtc as segundas vias
das folhas;
b) os dons mar,os serão remettidns ·para o pagamento á
Directoria de Conta bilida'Cle, qne archivará o primeiro e restituirá o segundo á Commissã:o Central de Avaliação, com a
annofação do pagamento, para ser remeUido ao Presidente ou
Governador de cada Estado;
c) o pagamento rffectuado assim globalmente por Estado liberta o Governo Federal desse conjunto de dividas particulares;
d) compete a cada F;sf a do, ao oual as ~ognnrlas vias das
folhas mensaes deverão fornecer todas as indicações necessarias, a repartiç·ão. d.a .quantia global pelos div·ersos municípios;
c) cada mumcipiO, por sua vez, repartirá entre os verdadeiros credores as quantias que Hw forem entregues pelo Estado.
Art. 63. Tratando-se de occupação femporaria de immioveis, a indemnização será calculada sobre a renda do anno
anterior á data em que foram occnpados ou se tornaram sujeitos á occupaoão; tendo-se em consirleraç.ão o imposto pago
ou o aluguel (decreto n. 4.. 956, de 1903, artigos 31, § 7°, e
41, § 1°) e egualmente as deteriorações causadas com a occupacão e quaesqucr outras circun1stancias que possam influir na
importancia da avaliaç•ão.
Art. 64. Além da indemnizãção pelo alojamento e acantonamento, terão os propridarios on inquilinos rlireifo a indem ..
nização pelos rlamnos ransaclos :í nropriedaide e ás cousas
nella existcntr.s (lei n. 4 .·263, art.. 10, ~ ()o).
Art. 65. No caso cln requisição feita em ohsm-vancia do
disposto no art.. 2o deste rlecret.o, õ requisitado. além da acção
criminal qtw poderá promover.-ferá direito de havPr a imnortancia tios pre.iuizos, perdas e dnmnos soffrido~ (Codigo Civil,
arfs. 159 e 1.15•18).
Art. '(H). A ·Cessão de qnaesquer dieeifos rr.sultantes de
requisições Cl1Jnpridas não valerá se não fôr regularmente no0
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tificada e será nulla quando feita na realidade por impor..
tnnria inferior á mencionndn no rcspcr.tivo t.itnlo (Codigo Civil, arts. 10~, 105, 147 c 1.069).
Art. 67. São sempre da compet.encia da justiça federal, e
quando figurarem os proprios requisitados terão o processo
summnrio do decreto n. 3 .084, de 5 de novembro de 1898,
Parte III, Titulo V, arts. 359 a 364, todas as causas relativas a requisições militares e ás respectivas indemnizaç·ões
(lei n. 4. z·as, art. 23) .
C.\ f'I'l'UT.O XI
D:SPOSIÇÕEB PE!-L\.ES

Art. 68. Toda a autoridade ou pessoa que em tempo de
guerra subfrahir ou recusar-se a entregar o que tiver sido
objecf o de requisição feita por autoridade competente, será
passível das penas Pstabolecidas pelos arts. 1Glo e seguinte
do Godigo Penal l\Iilifar. e proce~sada e julgada pela justiça
militar (lei n. 1&. 263, art. 20, § 8°) .
Art. 69. Toda a autoridade ou pessoa que em ma teria
de requisi~ão abusar por qualquer modo dos poderes que lhe
Eão conferidos, ou recusar entregar recibo legal dos fornecimentos ou serviços rrquisi fados, fica sujeita á pena de nm
a dons nnnos de prisão ·C será procrssrurln e jnlga(la 1wla justiça
milit.ar (lei n. 4. 203, art.. 20, § 9") .
Art. 70. Todo o militar que fizér requisiçi\o sem qualidade para isso será punido com as penas previstas no Codigo
Penal Militar, para. os crimes de estellionato, sem prc.iui:w
das indemnizaÇ<ões a que ficará sujeito (lei n. 4. 2·63, art. 20,
§ 10).
Arf. 71. Todo o militar que fizer requisição de causas
ou serviços que não sejam indispensavei~ nos trrmos do nrtigo 2°, incorrerá nas penas do art. 112 do mesmo Codigo Penal Militar.
Art. 72.. A pessoa que, em tempo de guerra proceder confra as oJ•clens recebidns das ant.oridades compcf entes em maf<'ria de rrquisições. ficará su.irita ~is penas do art. 188, § 5°,
co Codigo Penal Militar, e será processa·da e julgada pela justiQa militar.
Paragrnpho unico. Incorrerá na pena do art. 1M do
mesmo Codigo c será proc(~ssada e julgada do mesmo modo,
a pessoa auc, sem motivo juc:;to, recusar-se a prestar o ~er
viço ~xigido mcdianf e requisição de autoridade competente.
Art. 73. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio 1de Janeiro, 21 .de julho de 1927. - Nestor Seze{redo
dos Passos.

Serie ..•....•.
Fls •.•......

O pagamento das indemnizações pelo:; fornecimentos
feitos ou serviços prestados, em virtude da presente requisição, só será effectuado mediante a apresentação dos
recibos dos fornecimentos feitos ou dos certificados dos
serviços prestados, passados por autoridade competente.

(1) Carimbo da autoridade que forneceu o livro-talão.

(2) Canccllar duas das tres d ~signações. Só em
casos excepcionaes, qu:.- deverão ser justificados, as requisições serão dirigidas ao requisitado, e, na falta de
au~oridade civil no Iogar de requisição, ao cidadão que a
substitue ; nestes casos deve seempre~ar a terceira de
signação, complctaJa p~lo nome do cidadão ou do requisitado, a quem foi d rigida a ordem de requisição.
SERVIÇO DE APROVISIONA.M.E!\ TO

Estado de... . . . . . . • . . . . . Município de ......... .
Lagar do fornecimento •...........................
Dia ........................ .
Dias

cn
o

Numero total
de dias ou
d~ noites
(por extenso)

'c:J

a
::I
z
Alojamento ....
Acantonamento
Transpotte ... .
Alimentaçlo ... .
Trabalhadores.

a
inclusive

de

Folha n ...•.•• ~.

Serie n •.........

Modelo n ...... .

ORDEM DE REQUISIÇÃO

(1)

Nome, posto, qualidade ou fu, cção do requisitante •.•..••
Indicação co corpo, unidade, formação ou serviço .•.....•
cn

cn
~

o
C>
c;;
5

t-3

o

~
~

<
E-::3
~

>
n
IJl

t:1

Ao Sr. Prefeito (2) ou fett supplentc (2) cidadão (2)
ou requisitado ('2) do municipio de .......•......•.••••
Estado .....•...•.. , requisita-se, para o ...... no dia •••.
ás ...•...••.... , o fornecimento lu a execução dos serviços abaixo aiscriminado.

o

~

o

t:1

t:1

"
t:1

~

t:1

n

O'

~
~

Dias

cn

e
o
e::I

z

II

I
(

Numero total

de

a
/ inclusive

ct-3

g

de dias ou
de noites
(por extenso)

I

I
I

J
(1) Carimbo do chefe do serviço.
(2) Conforme o caso, cancellar uma das designações.

Alojamento .....
Acantonamento .
Transporte .•...
Alimentação .....
Trabalhadores ••

~

~

Fls...............

Serie n ••••• o • • •

Modelo •o ••o o o

~

l\)

Serie n •••••••
Recibo de fornecimentos feitos (2)
Certificado de serviços prestados ••••

Fls. •o••• ••••••

em virtude de
requisição.

ORDEM DE REABASTECIMENTO
ORDEM DE REABASTECIMENTO

Nome, posto, qualidade ou funcção do requi: itante ••.. o.
Indicação do corpra, unidade, formação ou serviço ••••••• o

Execução da crdem de requisição do dia (3J ......•.
Serie n ... o ••• , fls ........ feita pelo (4) ...........•. I~
<

f-o

:i

Dias
cn
o
1-o
QJ

E

::I

z

de

Numero total
de dias ou
de noites
incl:sive (por extenso)

I

:g

VJ

~

Uo

Execução de ordem de requisição do (3) .....••••• ,
serie n ........ , fls. n ....... , feita pelo (4) ............ .

I Certifico
que
Recebi do

o (2) f Município de (2) ............... .
Estado de ............. Sr. (2).

;;;

5

Cl
llJ

0::

Morador 1 Prest~u os serviços (2) f abaixo discrimit os artigos .
nados

(4) Designação do requisitante.

o
o
o""'
o
t=l

;;:,
l':2

to-f

t.'1

o

e

:a

Dias

cn
o
1-o
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E
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z

1

(3) Data da ordem de requisição.

Ul

o-3

Alojamento .....
Acantonamento.
Transporte .... Alimentação .•.•
Trabalhadores•.

(2) Conforme o caso, cancellar uma das designações

o>
~

Alojamento •..••
Acantonamento .•
Transporte ••.••
Alimentação•••••
Trabalhadores •.•

de

I

incl;sive

Numero total
de dias ou
de noites
(por extenso)

o
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Natureza dos {Arroz.
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Forragem.
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rn
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o

'Q.Ibl)

eo

o

a...rn
o~

o
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0..
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~

{ Rezes em pé.

Porcos em pé.
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rn F·orragem.

l Alfafa.

ta

I
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~
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>
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{ Rezes em pé.
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o

e
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Q.l
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Quantidade a
fornecer (1)
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'c.
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~
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p

p

~

Natureza dos fornecimentos
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Arroz.
Natureza dos . Farinha.
viveres.

f
.............. .
t ...............

Gado.

Forragem.

r.n

UJ

Natureza dos
viveres.

~

<C

~

Rezes em pé.
Porcos em pé ••
Carne fresca de.

f Farinha.
Arroz.

l ...............

>
C':l

...... ·········
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o

Ul
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~

Milho.
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Combustivel.
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Alfafa.
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>-3
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Combustivel.
Recipientes.

Recipientes.
a .............. de ................ de 19 .... .
(2)

Assignatura e carimbo.

. ...... de .................. de 19 ....
(2)

Assignatura e carimb<J
(1) Exprimir as quantidades por litros para os liqui
dos, por cabeça para o gado, por kilos para os generos e
combustiveis e por numero para os recipientes.
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Exercito

Modelo n. I

Divisão

Art. 10

Corpo ou Serviço : ..................................... .
LIVRO-TALÃO DE ORDENS DE REQUISIÇÃO

Entregue ao Sr. ( 1) ...............................••

(2)
O presente livro-talão, contendo ordens de reqms1çao
numeradas de . . . . . . . . • . a .......... , foi por mim conferido e rubricado.
(Local e data) ............ , de ............ de 19 .. ..
(3)

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

(4)

Exercito
Divisão

Modelo n. 2
Art. 37

Corpo ou serviço :

Corpo .... 1

E. M .... l

Serviço .. ,.·······························''·'··'·
Formação

de

Livro-talão de recibos de fornecimentos feitos em virtude
militar.

requi~ição

O presente livro-talão, contendo recibos de fornecimentos feitos (ou certificados de serviços prestados), numerados
de ............ a ................ foi por mim conferido o
rubric-ado.
de ............ de 19 .. .,
(5)
( 1)

(2)
(3)
( 4)
(5)

Nome e posto da autoridade a quem foi entregue.
Funcção exercida pelo titular.
.
Autoridade que forneceu o livro-talão
Carimbo da autoridade dclegante.
Chefe do serviço ou chefe do E. l\L
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DECRETO N. 17. 860 .._

DE

22

DE JULHà

bE 1927

Approva o projecto. e o orçamento, na irnportancia
50 :278$941, para a construcção de um edifício e
rios, destinados á agencia do posto telegraphico
metro 523.340, no ramal [eder~l de Tibagy, da
de Ferro Sorocabana.

total de:
accessodo kiloEstrada

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo a·o que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana
e de accôrdo com o parecer da Inspectoria Federal das Estradas, constante do officio n. -126/S, de 4 de junho do corrente anuo, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados o projecto e orçamento
que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocias da Viação e Obras
Publicas, na importancia total de 50:278$941 (cincoenta
contos duzentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e
um réis), pa·ra a consf.rucção de um edifício c accessorios
destinados ao posto lelegraphico no kilomclro 523,34() do
ramal federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana,
ficando, assim, modificados o projecto e o orçamento primitivos, a'pprovados pelo decreto n. 16.257, de 12 de dezembro
de 1923, relativos ás mesmas obras ·que deixaram de ser executadas.
Paragrapho uni co. A despeza respectiva, até o maximo
da importancia referida', de 50:278$941, deverá ser levada
á conta de capital do ramal federal de Tibagy.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1927, 106° da Indepcndencia e 39° da Rcpublica.
-\VASIIINGTON

Lms P.

DE

SousA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17.861 -

DE

26 DE JULHO DE 1927

Revog.a os decretos pelos quaes [oi concedida á "Stolle Emerson & Company", actualmente "Grace & Company", autorização para [unccionar na Repttblica e cassa as respectivas Cartas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aUendendo ao que requereu a sociedade nnonyma norte-americana Grace & Company, devidamente representada, e tendo
em vista deliberarão tomaria em reunião da respectiva dircctoria, a 4 de novembro de 1926, resolve revogar os decretos numeros 10.426, de 3 de setembro de 1913; 12.104, de 21 de junho de HH6; 12.397, de 14 de fevereiro de 1917, e 17.H5, de
16 de dezembro de 1925, pelo primeiro dos quacs foi a mesma
autorizada a funccionar na Republica, sob a denominação de
Stollc Emerson & Company, continuando, pelos tros ultimas,
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com a denominação de Grace & Company, e c·assar as respectivas Cartas.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1927, 106° da Indcpendencia e 39° da Repulbica.

P. DE SOUSA.
Geminiano Lyra Castro.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 17.862-

DE

26 DE JULHO DE 1927

Concede á International Harvester Expm·t Company autorização para continuar a {unccionar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que, devidamente representada, requereu a Intcrnational Harvcstcr Export Company, autorizada a funccionar na Republica pelo decreto n. 17.304, de 5 de maio de 10.26,
decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á sociedade ano
nyma International Harvester Export Company para continuar
a funccionar na Republica, com as alterações feitas em seus
estatutos, em virtude de decisão tomada pelo conselho de di
rectores em reunião especial e devidamente convocada, realizada a 26 de maio de 1927, ficando a referida sociedade obrigada a observar as mesmas clausulas que acompanham o ci
ta do decreto n. 17.304, e a cumprir as formalidades ulteriores
exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
4

4

4

WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECll:ETO N. 17 , 863 -

DE 26 DE JULHO DE 1927

Publica a adhesão do Governo do Sudão ao Accôrdo Internacional assionado em Roma, em 9 de dezembro de 1907, para
a creação em Paris de uma Repartição Internacional de
Hygiene Publica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra~il
faz publica a adhesão do Governo do Suldão ao Acct,rdo Internacional assignado em Roma, em 9 de Dezembro de 1907, para
a creação. em Paris, de uma Repartição Internacional de Hygiene Publica, conforme a Embaixada da Italia nesta Capital
communicou ao Ministerio das Relações Exterores, por nota de
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2 do corronlo mez, cuja trauucção official acompanha o presente decreto.
Rio de Janniro, 26 de Julho do 1927, 106° da Indepondcncia c 39" da llPpuQliea.
'VMmrNr.ToN

Lurs P.

SousA.

Dg

Octavio Maugabei1·a.

Traclucção official:
Rio d~ Janniro, 2 de .Julho do 1927. Anno vo. - Numero
2.190•/108.
Senhor Mini5tro,
Por nota verbal do 26 de Dezcmhro de 1926 a Embaixada
de sua 1\fajcstade Britannica em Homa notificou ao Governo rio
Hei que o Governo do Sudão deseja adhorir ao Accôrdo Internacional assignado em Roma, a 9 de Dezembro de 1907, para a
creação, em Paris, de uma Hepartição Internacional de Hygiene
Publica c que o Governo Sudanez deseja ser inscripf.o na quinta
categoria (de aecôrdo com o artigo 11 o do estatuto organico da
refrrida reparti~;;ão) dos Estados participantes.
Tnnho a honra, de ordem do meu Governo, de notificar a
Vos~a Excelleneia tudo quanto precedo, de conformidade com
o artigo 6° do Accôrdo supracitado.
E'-mc grato renovar-lhe, Senhor Ministro, os protestos
da minha mais alta consideração. - 11. Attolico.
A Sua Excelloncia o Dr. Octavio Mangabeira, l\Iinistro dos
Negocias Estrangeiros - Ilio de Janeiro.

DECRETO N. 17 .86·i -

DE

26 DE JULHO DE 1927

Publica a adhesão do Con.']o Belga ao Accôrdo Internacional
assignado em Roma, ern 9 de dezembro de 1907, para a
creação, em, Paris, de ttma Repartição Internacional de
llygiene Publica
O Prcsidf'nte da Hepublica dos Estados Unidos do Dra::-il
faz publica a arllwsão do Gongo Bclg·a ao Accôrdo Internacional assignado em Roma, em 9 de dezembro de 1907, para a
creação, em Paris, de uma Hepartição Internacional do Hygiene
Publica, conforme a Embaixada da Jtalia nesta Capital
communicou no Minist0rio das Relaçõf's Exteriores, por nota
de 2 do corrente moz, cuja traducção official acompanha o
presente decreto.
Rio de Janeiro, 26 de Julho do 1927, 106° da Indcpcndencia c 39° da Hepublica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Octavio Mangabeira.
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Traducção official:
Rio de Janeiro, 2 de Julho de 1927. Anno vo. - Numero
2. HH/109.
Senhor Ministro,
Por nota verbal de 21 de Março de 1927, n. 574, a Embaixada da Belgica em Roma, de ordem do seu Governo, notificou ao Governo de sua Majestade o Hei da Italia que o Congo
Belga adlwhiu ao Accõrdo Internacional a~signado em lloma,
em 9 de Dezembro de 1907, para a creação, em Paris, do uma
H.cpartição Internacional de Hygiene Publica. A referida Colou ia deseja ser inscript.a na quinta categoria dos Estados
adhcrentes.
Do conformidade com o artigo Go do mencionado Accôrdo
tenho a honra, por ordem do meu Governo, de communicar
tudo quanto precede a Vossa Excellencia.
Aproveito a occasião para lhe apresentar, Senhor Ministro,
os protestos da minha mais alta consideração. - B. Attolico.
A Sua Exccllencia o Dr. Octavio Mangabeira, Ministro dos
Negocias Estrangeiros - Rio de Janeiro.

DECRETO N. 17. 8G5 -

27

DE

DE JULHO DE

1927

Cassa a autorização concedida pelo decreto n. 14.096, de 10
de março de 1920, á Sociedade Anonyma de Seguros "U1·ania", com stJde nesta Capital
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo que a Sociedade Anonyma de Seguros "Urania",
com séde nesta Capital, autorizada a funccionar na Republica
em seguros terrestres c marítimos pelo decreto n. 14.096, de
10 de março de 1920, e carta-patente n. 17G, de 27 de abril
seguinte, teve a sua fallcncia deerctada pelo .Juizo de Direito da
5" Vara Civel desta cidade, em 11 de março do anno corrente,
resolve cassar a autorização concedida á mesma sociedade pelo
decreto c earta-patcnte acima referidos.
Rio de Janeiro. 27 de julho de 1927, lOGo da Indcpcndencia c 39° da Republica.
LUis P. DE SousA.
Getulio Vargas.

WASHINGTON

DECRETO N. 17. 8G6 -

DE

27

DE JULHO DE

1927

Cassa a autorização concedida pelo decreto n. 9 .88•fj, de 6 de
novernbro de 1912, á Companhia de Seguros "A Mundial",
com séde nesta Ca}Jital
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndenrlo que a Sociedade Anonyma Companhia de Seguros
"A Mundial", com séde nesta Capital, autorizada a funccionar
Leis de 1927- Vol. li

24
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em seguros de vida pelo decreto n. 9. 886, · de 6 de novembro
de 19112. e car·ta-patentc n. 03, de 12 de dezembro seguinte, teve
u sua fullencia decretada pelo Juizo do Direito da 4• Vara
Civel desta cidade, em 16 de outubro de 1926, resolve cassar a
autorização com~edida á mesma sociedade, pelo decreto c cartapotente acima referidos.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1927, 106° da Indcpcndencia e 39° da Republica.

P. DE
Getulio Varo as.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 17.867 -

DE

29

DE JULHO DE

SOUSA.

1927

Abre, ao Mjnisterio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 435:488$, pm·a attender ás despezas decorrentes
da reforma dos serviços a cargo da Inspectoria Geral de
Illwninnção da Capital Federal
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 075,
de 11 de novembro, rectificado pelo de n. 5 .104, de 15 de
dezembro do anno passado, e tendo ouvido o Ministerio da
l~azenda e o 'l'ribunal de Contas, nos termos do art. 93, do
Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir,
ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o eredito especial
de 435:488$, sendo 74:000$ para attender ás despezas decorrentes da reforma dos serviços da lnspectoria Geral de Illuminaçã,Q da Capital Federal, no período de 11 de novembro
a 31 de dezembro do anno proximo passado, e 361 :488$, para
occorrer á mesma despeza durante o corrente anno.
Ri9 de Janeiro, 29 de julho de 1927, 106° da Indcpenuencia
e 39° d~ Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.

Victor Konder.

J)E,CRETO N. 17.868 -

De

29

DE JULHO DE

1927

Prm·oaa pm· um anno o prazo para conclusão das o'bras de
p1'olongarnento do Cáes do Porto desta Capital, contractadas cdm a Cmn]Janhia Nacional de Constrvcções Civis e
Ilydmulicas e a Société de Const1'uction du Port de Bahia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendn ao que requereram a Companhia Nacional de Construcçõcs Civis c Ilydmulicas e a Sociét.S de Construetion du
Jlort de Bahia. contractantcs dos serviços de construcção do
prolongamf:lnto do cães do porto desta Capital c, tendo em vis-
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ta as informações prestadas pela Inspectoria 1Federal de Portos, Rios e Canaes, decreta:
Artigo uni co. Fica prorogado por um anno, a contar do
2 de julho do corrente anno, o prazo para a conclusão das
obras de prolongamento do cáes do porto desta Capital, ex-vi
do contracto que baixou com o decreto n. 16.439, de 2 de
abril de 1924.
Paragrapho unico. O presente prazo é improrogavel e as
requerentes ficam sujeitas, sem appellação, á multa de sois
contos de réis (6 :000$000)_ por mez, ou fracção de mez, que
exceder a esse prazo, conformo determina a clausula XXXII
do alludido contracto.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1027, 106° da Indeocndencia o 30" da Rcpublica.
W ASIIINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

DECHETO N. 17.860 -

DE

2

DE AGOSTO DE

1027

Concede á Companhia Fabril Assucarina autorização para
funccionar e approva os respectivos estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Attendendo ao que requereu a Companhia Fabril Assu-carina, com séde nesta cidade do Rio de Janeiro o devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Com·panhia Fabril Assucarina, autorização para funccionar e ficam approvados os estaf.utos qoe apresentou e este acompanham, obrigada, por<ím,
a mesma Companhia a cumprir as formalidades exigidas
pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 2 de agosto do 1927, 106° da Indeponden~
c ia o 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 17. 870 -

DE

2

DEl AGOSTO DE

19·27

Promulqa a Convenção de Arbitragem Geral Obrigatoria, entre
o Brasil e o Pení, as.<;Í(Jnn.do no Rio de Janeiro a H df?
.Julho de 1918

1

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sido sanccionada, pelo deereto n. 3. 619, de 23 do
Dezembro de HH8, a rosoluçã.o do Congresso Nacional quo ap-
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provou a Convenção de Arbitragem Geral Ollrigatoria, entre
a Republica dos Estados Unidos do Brasil c a Rcpuhlica do
Perú, assignada no llio de Janeiro a 11 de Julho daquclle
mesmo anno; e havmulo-sc cffectuado a tL·oca das rali ficaçõcs
da dita Convew,;ão, nesta Capital, a 23 de Julho proximo
findo;
Decreta que a referida Convenção, appcnsa, por côpia, ao
presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente
como nella se contém.
Rio de Janeiro, 2 de Agosto de 1!J27, 106° da Indepcndencia· c 3!Jo da Hepublica.
~VASHE'IGTON

Lt.!IS P. DE SousA.

Octavio Mangabeira.

WASHINGTON LUIS PEREIRA DE SOUSA
PH.ESIDENTE DA H.EPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Far.;o saller aos que a presente Carta de Ratificação virem
que, entre a Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil e a Republica do Perú, por seus respectivos Plenipotenciarios, foi
concluída c assignada, no llio de Janeiro, aos onze dias do mez
do Julho de mil novecentos e dezoito, a Convenção de Arbitragem Geral Obrigatoria do toôr seguinte:

Convenção de Arbitragem Geral Obrigatoria, entre a Republica dos Estados Unidos
~o Brasil e a Republica do
Perú
0 GOVERNO DA REPUBLICA
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E O GOVERNO DA REPUBLICA
no PERÚ, Nações adherentes á
Convenção de 29 de Julho de
18!J9 e signatarias da de 18
de Outubro de 1907, ambas
concluídas em Haya com o
fim de ohfer a solução pacifica
dos conflictos internacionacs.

Desejando entrar em negociações para a conclusão dPuma Convenção de Arbitragem Gcrnl Obrigntoria cntrP.
o~ dois Estados, conforme o

Conveución de Arbitraje General Obligatorio, entre la
República de los Estados
Unidos dei Brasil y la República dei Perú
EL GomERNo DE LA REPÚ-

DE LOS ESTADOS UNIDOS
BRASIL Y EL ÜOniERNO DE
LA REPÚBLICA DEL PERU', Nacionrs arlherentes a la Cuuvcnciôn de Julio 29 de 1899 y
signat.arins de la de 18 de
Octubre de 1907, ambas ajustadns cn La Haya con el fin
de obtencr la solución pacífica de los conflictos intcrnacionales.
Drscnmlo entrar cn ncgogoeiaciones para la conclusit'ln de una ConvC'nción de
Arhitrajc Gc1wrnl Obligntorio
entre ambos Estados, de conDLJCA
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direito que lhes é facultad.o
pelo artigo XIX da primeira
daqw~llns Convenções e XL da
Sf'gunda:

formidad con el derecho que
lmt. cs facultado por el artículo XIX de la primPra dn
aquellas Convenciones y Pl
XL de la segunda;
Han nombrado por sus PleNomearam como seus Plenipolenciarios, a saber:
nipotcncinrios, a saber:
SuA ExcELLENCIA o SENHOR
Su ExcEI.-ENGIA EL SENOR
PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS PRESIDENTE DE LA REPÚnLICA
BS'I'i\T)OS U!NIDOS DO BRASIL, O !DE LOS ESTADOS UNIDOS DEI~
Senhor Doutor Nilo Peçanha, BH!\.SIL, nl Sefior Doctor Nilo
seu Ministro de Estado das Peçnnha, su Ministro de EsHei ações Exteriores;
tado de Relaciones Exteriol'C'!'l;

SuA ExcELLENCIA o SENHOR
PRESIDENTE DA REPUBLICA DO
Prmú. o Senhor Doutor Felipe
de Osma y Pardo, seu Enviado Extraordinario c Ministro
Plcnipotenciario no Rio de
.Janeiro;
Os quacs, depois de haverem exhibido reciprocamente
•l~ seus plenos poderes, achados em boa e devida fórma,
cunvirram no seguinte:
AR'l'IGO I. O Governo dos
Estados Unidos do Brasil e o
Governo do Perú obrigam-se
a. Ruhmetter a arbitramento
roda!' as questões que surjam
~~rd.rP ns Alias Partes ContradanfJ's, quncsqucr que sejam
a sua naturf'za c causas, sem~
n.rc que não fôr possível chcgar-sf' a pma solução, por via
rliplornaticn, ou quando se ailegue denegação de justiça
AlaS fllwstõcs de compotenciu
ordinnl'ia dos tribunaes brasileiros e peruanos.
ARTIGO II. Não podem ser
renovadas as questões que hajam sido objecto de accôrdos
definitivos entre as Altas Partes Cont.ractantes. Podem, porc~m, ser submettidas a arbitramento todas as questões
que se suscitem sobre interpretnçfto o f~xecução dos mes~
mos.
ARTIGo III. O arbitro será
o Tribnnnl de Haya, estabelecido pelas Convenções de 29
de Julho de 1899 e de 18 de
Outubro de 1907, ou tribunal

Su ExcELr~ENCIA EL SENOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DEI.. PEnú, al Sefior noctor
Felipe de Osma y Pardo, su
Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario
cn
Rio de Janeiro;
Quienes. después de hnher
canjeado reciprocamente sus
plenos poderes, bailados rn
buena y debida forma, han
convenido en lo siguiente:
ARTícuLo I. El Gobierno do
los Estados Unidos dei Bra ...
sil y el Gobierno dei Perú so
obligan a sometcr a arbitrajc
todas la;.; ew~sf iones que snrj:m entro las Altas J~artPs
Contratantes, cuales q u 1 c r a
que scan su naturaleza y causas, siempre que en la vía diplomática no se acuerde su
dir<'cta solución, o cuando so
alegue dcncgación de justicia
cn las cuestiones de la competencia ordinaria de los tribunalcs br:lsilefios y peruanos.
ARTícuLo II. No pueden re ...
novarse las cuestiones que
hayan sido objeto de arreglos
definitivos entre las Altas
Partes Contratantes. Pero pue~
deu someterse a arbitraje to~
das las cuestiones que se susciten sobre interpretación y
cjecución de los mismos,

AnTícuLo 111. El árbitro
será el Tribunal de La Haya,
estahlecido por las Convenciones de 29 de Julio de 1899 y
de 1.8 de Octubre de 1907, o
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internacional que se estabe- el tribunal internacional que
leca pnrn o futuro, com o con- se establezca en lo futuro con
sontinwnfo ou n ndlwRiio do f'l acncrdo o la adho~iôn dei
Hrasil e do Pnrü.
Brasil y dei Perú.
AnTIGo IV. O arbitro fica
AnTÍCULO IV. El árbitro
uutorízado a definir a sua queda facultado para definir
propria compctcncia, estabe- su propia competencia, esta-.
lecer o processo e julgar de- bl~cer el procedimicnto y juzfinitivamente a controvcrsia. gar definitivamente la controvcrsia.
ARTÍCULO V. No hay re!\nTIGO V. Não ha recurso
contra a decisão do arbitro. curso contra la decisió_n ·dei
A sentença é obrigatoria c a {trhitro. El fali o es obhgatosua exccu~:ão fica confiada á rio y su cjecución queda conhonra das Altas Partes Con- fiada al honor de las Altas
Partes Contratantes.
tractantes,
ARTÍCULO VI. Las cláusulas
An't'taó VI.. As clausulas 3•.
i" e 5" não impedem que, em 3• 4• v 5• no obstan para que,
éada caso occorrente e por e~ cada cas-o ocurrente y por
instrumento escripto, as Al- instrumento escrito, las Altas
tas Partes Contractantes pos- Partes Contratantes puedan
sam convir na nomeação do convenir en el nombramiento
arbit.ro especial, na definicão rJc árbitro especial, en la dede seus poderes e no processo finición de sus poderes y en
el procedimiento que haya de
que stl tenha de observar.
observarse.
ARTícuLo VII. Las dudas
A.ttTIOO VII. As duvidas que
se stlstHtarem sobre a pre- que se susciten sobre la presente Convenção serão tam- sente Convención serán tambtl111 rcsoJvidas pelo tribunal bién resueltas por el tribunal
indicado en el artículo III.
indicado no artigo III.
ARTÍCULo VIII. Esta ConAti1'IGo "VIII. Esta Convenção será submettida á appro- vención será sotnetida a la
vàçãb dos Congressos Legisla- aprobación de los Congresos
tivos dos dois paizeR e per- I,cgislativos de los dos países
manecerá em vigor durante y permanecerá cn vigor ducinco atmos, a contar da data rante cinco aiíos, a contar desda troca das ratificações, a de la fecha dei canje de las
qual será cffectuada no Rio ratificaciones que se efectuará
de J aheiro ou em Lima, no en Rio de Janeiro o en Lima
mais br~ve prazo possivel, en el más breve plazo posible,
rertovnndo-se assim indefini- renovándose, de hecho, indedttmente, por prazos de cinco finidamente, por plazos de
anHos, se nenhuma das duas cinco aiíos, si ninguna de las
Altas Pnrteg Corttrnctantes a dos Altas Partes Contratantes
denunt:Hnr seis mezes antes de la. denuncia seis meses antes
c:t!)irlir o prazo.
r! c quo expire el plazo.
Em testemunho do que, os
En testimonio de lo cual,
Plenipotenciarios acima indi- los Plenipotenciarios arriba
cados firmam a presente Con- indicados firman la presente
vencilo c a scllnm com os seus Convcnción y In sellan con sus
respectivos scllos.
respectivos sellos.
Hecha en dos ·ejemplares en
Feita em tlois exemplares,
etn poHugu~ e castelhano, na portugués y castellano, en la
cidatl~ dd Rio rl~ Janeiro, aos biudad de Rio de Janeiro, a
onze dias do mez de Julho do los once dias dei mes de Ju-
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anno de mil novecentos
dezoito.
(L. S.)

e lio dei afio de mil novecientos
dieciocho.

NILO Ptl:CANIIA.

(L. S.) FELIPE DE ÜSMA.

(1!.. S.)

NII..O PEÇANHA.

(L. S.)

FEJ~IPE DE ÜSMA.

E, tendo sido a mesma Convenção, cujo teôr fica acima
transcripto, approvada pelo Congresso Nacional, a confirmo e
ratifico e, pela presente, a dou por firme e valiosa para produzir os seus devidos effcitos, promettendo que ella será c um-.
prida invwlavelmente.
Em firme~a do que, mandei passar esta Carta, que assigno
e é sellada com o sello das Armas da Republica e subscripta
pelo .Ministro de Estado das Relacões Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos
vinte c seis dias do mez de Abril de mil novecentos e vinte
e sete, 106° da Indepcndcncfn e 39 .. da Republica.
(L.

S.) W ASIIINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

l)ECRETO N. 17. 871 -

DE

3

DE AGOSTO DE

1927

Concede autorização á "Reliance Marine Insurance Compa'lty,
IAmited", com séde em Liverpool, Inglaterra, pra (unccionar na Republica, em seguros e reseguros terrestres e maritimos e app~ova seus estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidl:>s do Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anortyma ••neliahcc
Marine Insurance ·Company, Limited", com séde em Liverpol:>l,
Inglaterra, resolve conceder-lhe autorização para funccionar
na Hepublica, operando em seguriJS e reseguros terrestres e
marítimos e approvar os seus estatutos, conforme os documen-.
tos que a este acompanham, mediante as seguinte clausulas:
I

A companhia ficará sujeita integralmente ás leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objecto da
sua concessão e terá a duração de 30 annos.
11

O capital para as suas op~racões no paiz é de mil contos
de réis (1. 000 :000$000), de que dous tercos deverão ser realizados dentro de dous annos da data deste decreto.
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III
A companhia effecfuará no Thesouro Nacional, dentro do
prazo de sessenta dia~ da data deste decreto, o deposito de duzentos contDs de réis (200 :000$000), para garantia inicial de.
suas operações.

IV
Além da reserva de riscm não expirados., fica a companhia obrigada a con~f.ituir uma reserva de contingencia, tirada
dos lucros líquidos annuaes verificados nas suas operações
effectuadas no paiz, na proporção de 20 o/o, até que a mesma
attinja a importancia do capital declarado, e dahi por deante,
na proporção do 5 %, ou o que fôr adaptado por qualquer· outra disposição legal ou regulamentar.
Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
'VASHINGTON

Lurs P.

DE

SousA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 17. B72 -

DE 3 DE AGORTO DE 1927

Abre, pelo Ministerio da Fazenda., o C1'edito especial dP- réi.~
10:022$.'U4 para pagar ao de,•wrnbargrrdor Dr. Jnãn nodr'igues do Lrroo. em virtude de sentença ju,diciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br:lsil, usando da autorização contida no decreto legislativo numero 5 .198. de 13 de julho de 1927, e tendo ouvido o-· Tribunal de Contas, na fórma do regulamento approvado p~Io decreto n. 15.770, de 1 do novembro de 1922, resolve abrir. pel·1
MinisfPrio da Fazenda, o credito esprcial do 10:022$314 (dez
contos e vinte e dous mil tresentos e quatorze réis), para pa-·
gar ao desembargador, em disponibilidade, Dr. João Rodrigues do Lago, em virtude de sentença judiciaria; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de agosto ele 1927, 106° da Indempendencia c 39n da Republica.
'V ARHINGTON LUIS P. DE

Getulio Vargas.

SOVSA.
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DECRETO N. 17.873 -

DE

3 DE AGOSTO DE 1927

Ab1•c, ao Ministerio da Fazenda, o credUo especial de réi..;
220:000$000, para a conclusão do m.onnmento aos hcrócs
da Laguna e Dourados.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização contida no dccrPto legislativo numero 5. 039, de 26 de outubro de 1926, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na .fórma do regulamento approvado pelo
decr.eto n. 15. 770, de 1 de novembro de 1922, resolve alJri 1',
ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 220:000$000,
'para a conclusão do monumentn aos heróes da Laguna e Dourados; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de agosto dr 1927. 106" da Indrprnflrncia c 39° da Republica.
" 'ASHINGTON LITIA

P.

DE

~OUSA.

Getulio Varam;.

DECRETO N. 17. 871 -

DE

5

DE AGOSTO DE

1927

Approva o projecto e orçamento, na irnportancia de 41 :273$77!1,
para ampliação dos desvios da estaçlio de João Eugenio, da
Estrada de Ferro Paraná, arrendada rí Companhia Estrarh
de Ferro Siio Paulo-Rio Grande ..
O Presidente da Republica dos Est.ados Unidos do Rr=!;sil,
a!_tendendo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande", e de aceôrdo com o parecer da Inspe-·
ctoria Federal das Estradas, constante do officin n. 52ü/R, dr.
1G rte ,julho do corrente anno, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados o project.o c o orÇ'\<'lmento
que com este baixam, rubricados pelo dirrctor geral de :Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação c Obras
Publicas, na importancia de 41 :273$779 (quarC'nta e um conto-s duzentos e setenta e tres mil setecentos c setenta e nove
réis), para ampliação dos de~wios da estação de João Eugenio,
da Estrada de Ferro Paraná, arrendada á Companhia Estrada
de Ferro São Paulo-Rio Grande, á qual fica marcado o prazo
dtl quatro ( 4) mezes, a contar da data em que fôr notificadn
rl~ approvação do projecto pelo Governo, para a conclusão da;.;
rl':.:pectivas obras.,
Paragrapho nnico. A dcspoza, até o maximo daqnl:'lla importancia, deverá co·rrer por conta das taxas addicwnacs, na
c<mformidade da clausula VIII do termo de revisão dos contractos, assignado em 12 do maio de 1924.
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1927, 106° da Independen~ia, 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Victor Konder.
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DEGHETO N. 17. 87 ·i A -

DE

9 DE AGOSTO DE 1H27

Decln.ra f c1'iarlo nas escolas superiores otficiaes e equipm·adas
o dia 11 de agosto do corrente anno
O Prosidnnte da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usandó da attribuição que lhe confere o art. 48 n. i, da
Constituição; resolve declarar feriado, nas escolas superiores
officiaes e equiparadas, o dia H de agosto do corrente anno,
data em que s~ cotnmemora o centenario da creação dos cursos jurídicos no Brasil .
. Rio de .Janeiro, 9 de agosto de 1927, 106° da Independencia e 39° dn ltepublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Augusto de V.ianna do Castello.
Nestor Sez~{redo dos Passos.
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.
Geminüino Lyra 'Castro.

Dl~CllETO

N. 17. 875 -

DE

10

DE AGOATO DE

1927

Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de
30:288$117, para pagamento a José Melciades Augttsto
Freire, collector das rendas federaes em Santardm, em
virtude de sentença judiciaría.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5.178,
de 18 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma do decreto n. 15.770, de 1 d~ novembro de 1922,
resolve abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial
de 30:288$117, para pagar ao collector das rendas federaes,
em Bantarém, no Estado do Pará, José Melciades Augusto
Freire, que, exonerado sem declaração de motivo, reclamou
perante o Poder Judiciario e obteve sentença favoravel, con ·
firmada pelo Supremo Tribunal; revogadas as disposições
em contrario.
Rio de Jatteiro, 10 de agosto de 1927, 106° t:Ja Indej]{m:..
dencia c 39° da Republicá.
Luts P. DE
Getulio Vargas.

WASHINGTON

SOUR\.
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DE<CfiETO N. 17.876 -

DE

10

DE AGOSTO DE

1!l27

App1'0va com modificações os novos estatutos da sociedad~
anonyma "Previdencia - Cai:ca Paulista de Pensões".
com séde em São Paulo, adoptados pela assembléa geral
extraordinaria realizada em 22 de outubro de 192-6
O Presidente da 1Ropuplica dos Estados Unidos do Brasil,
attçndcndo ao que requereu a sociedade anonyma "Providencia - Caixa Paulista de Pensões", com sédo em S. Paulo,
auforizada a funccionar pelo decreto n. 6.917, de 9 do abril
do 1908, resolvo approvar seus novos estatutos, adaptados
pela asscmbléa geral extraordinaria de seus accionistas, realizada em 22 de outubro de 1926, conforme os documento.~
que a este acompan ham, mediante as seguintes condiçõo5:
1

I

Os estatutos são approvados com as alterações abaixo,
que deverão ser ratificadas pela sociedade, pelos meios lflgaes,
dentro de trinta dias:
Substitua-se o art. 1o pelo seguinte:
"A sociedade "Prevtdencia - Caixa Paulista de Pensões",
fundada em 15 de setembro de 1906, sob o regimen e fórmr1
das sociedades anonyrnas, continúa a existir com o fim de
proporcionar pensões actuariaes vitalicias ao alcance d•.1
todos".
O art. 2° passa a fazer parte do capitulo li sob a numeração de so.
O art. 6° fica assim redigido:
"No caso de dissolução da sociedade, os segurados serão
re-embolsados das suas reservas technicas, segundo os valores que então tiverem".
O § 1o desse artigo fica substituído pelo seguinte:
"A dissoluQão da sociedade antes da terminação do prazo
dli sua duracllo será resolvida pela assembMa geral realizada cotn rigorosa observancia da legislação que vigorar".
Eliminemi.ISê do § 2° as palavras:
"Úm ·quarto de pensionados e"; ~ do § 3° as seguintes:
"Por numero de titulas de pensionados ou".
Accrescente-se ao art. 8°, que passa a ter a numeração de 78 o seguinte :
"Paragrapho unico. Esse capital será elevado ao minimo
que fôr exigido pelas leis e regulamentos que vigorarem
por occasião do inicio de novas operac6es".
Ao final do art. 9° accrescentem-se as seguintes palavras:
"Inclusive o da reserva de contingencia estabelecida na'-'
leis e regulamentos vigentes".
Augmente-se tteste artigo o seguinte :
"Paragrapho uni co. Nas operações de que trata o pre ..
sente artigo será observado rigorosamente o que a respeito
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dispuzerem as leis c regulamentos sobre operações de seguros".
.
Subst.itua-se a parte final do art. 21, "pelas disposições
nbaixo"; pelo seguinte:
"Pelas disposições que lhes disserem respeito nestes estatutos e especialmente pelas constantes deste capitulo, servindo aqnella data para todos os effcitos, de base para •J
inicio das pensões actuariaes."
Accrcscentt'm-se, no § 1o do art. 21, entre as palavra:;
"todos c proporcionalmente" as seguintes: "em cada caixa".
Rubsf itnam-sc, no § 2° do me~nno artigo, as palavra:;
"seis nwzps" pelas "doze mezcs".
O § 3° rJPss~ artigo 21 passa a constitnir o § 2° do ar·-

1ign 1o.

Hcdijn-se o art.. :23 da SC'guintc fórma:
"A sociedade apresentará ao Governo para a devida approvação os seus calculos actuariacs c importancias das
pensões fixadas na conformidade do artigo antecedente, as
quacs serão devidas a partir de 1 de janeiro de 1926, embora
o seu pagamento sómente comece a ser feito depois da neccssaria approvação do Governo."
Substitua-se a parte final do § 2° "pensão já paga no
anno de 1926" pelo seguinte:
"Que tenha sido paga até então".
Accrescente-se ao art. 25 o seguinte:
"Paragrapho unico. [)as reservas assim constituídas serão retiradas annualmente as importancias necessurias ao
pagamento das pensões vencidas a que tiverem direito o"
inscriptos nas referidas caixas A e B."
Substitua-se o § 1o do art. 29 pelo seguinte:
·:os ,syndicos sPrão elnitos por trcs annos e poderão ser
re('}mfos .
O art. 30 passn a constituir o § 1o do art. to com a seguintP redacção:
"A sociedadr, por sna assembléa geral, poderá resolver
a explora.ção de seguros de vida actuariaes, industriaes c de
accidcntes, do quanl.ia C('rta e premio fixo, dependendo essa
exploracão da necessaria autorização do Governo Federal.
bem como da approvação das respectivas tarifas, planos, ta..:.
beilas c calcnlos das reservas, na conformidade das leis c regulamentos sobre operações de seguros".
Redija-se o art. 3 J que passa a ter a numeração de 30,
pelo seguinte:
"A actual secção dos peculios "Popular", "Geral" e "Especial", até sua completa extincção, continuará a reger-se
pelas disposições até agora vigentes c que são as constante:l
desta secção dos estatutos".
Subsl itua~n-se, no inicio do art. 62, as palavras, "Ficam
creadas", pelo seguinte:
"Até sua completa extincção continuarão a reger-se pelas
disposições alé agora vigentes c que são as constantes desta
secção, as".
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Os actuaes arts. 3° a so e 31 o a 65° passam a ter respectivamente a numeração de 2° a ·7o e 30 a 64.
O capitulo IV, com o mesmo titulo, passa a constituir-sd
de tres secções: a primeira - intitulada - "Das caixa.:;
A e B" e composta dos dispositivos dos arts. 21 a 29; a segunda, sob o titulo: "Dos peculios - "l)opular", "Geral" u
"Especial" e formada dos artigos componentes do capitulo V; e a terceira, sob a denominação: "Das series de peculios A, B, C e D'' e composta dos preceitos contidos no
capitulo VI.

11
A sociedade continuará integralmente sujeita ás leis e
regulamentos vigentes ou que vierem a vigorar sobre o objecto das SU?S operações.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de HJ27, 106° da Indepen-·
dencia e 39° da Republica.

WASHINGTON LUIS P.

DE

SoUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. i7 .877 -

DE

10

DE

AGOSTO

DE

1927

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
62:61'6$124, para pagar a Manoel Joaquim Rodrigues c Ranulpho Vianna, em virtude de sentença judiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto n. 5. 062, de 10 de
novembro de 1926, 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, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de sessenta e dons contos seiscentos
e dczeseis mil cento e vinte c quatro réis (G2:616$121), para
pagar, em virtude de senfcnça judiciaria, a Manoel Joaquim
Rodrig·ues e Ranulpho Vianna, collector c escrivão da Collcctoria de Bebedouro, no Estado de São Paulo, exonerados sem
motivo, as percentagens que lhes são devidas.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1927, 100° da Independencia e 39° da llepublica.
WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.
Getulio Vargas.

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 17.878 -

DE

10

1927

DE AGOSTO DE

App1·ova os projectos e orçamentos, na importancia total de
120:477$497, para execução de melhoramentos no pateo
da estação d_e Avar~. no ramal federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana,
e de accôrdo com o parecer da Inspcctoria Federal das Estradas, constante do officio n. 551/S, de 23 de julho do corrente anno, decreta:
Artigo uni co. F:icam approvados os projectos e orçamentos que com este baixam, rubricados pelo director geral de
Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação
e Obras Publicas, na importancia total de réis 120:477$497
(cento e vinte contos quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e noventa c sete réis), para execução de melhoramentos no· pateo da estação de Avaré, no ramal de Tibagy,
da Estrada de Ferro Sorocabana, os quaes consistem: em
modificação c augmcnto de desvios, ampliação do armazem
c das plataformas da estação, calçamento do pateo e construcção de cercas, pontilhão e supporte da caixa dagua; devendo
nas respectivas obras ser empregado o material que aindl\
possa ser approvcitado rlm; antigas const!'lucções.
Paragrapho unico. A despeza, até o maximo daquella irnportancia, deverá correr á conta de capital do ramal federal
de Tibagy, depois de apurada em regular tomada de contas.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1927, 106° da Indepcndencia e :wo da Republica.
W ASHINOTON LUIS P. DB
Victor Konder.

DECRETO N. 17. 879 -

DE

15

SoUSA.

DE AGOSTO DE

1927

.:\hre ao Mipisterio da Justiça e Negocios Interiores o CTedito especial de 11 :843f3H!, para attender ao pagamento de 't'encimentos a cinco serventes da Secretaria da
Camara dos Deputados, no período de 24 de junho a
3 t de dezembro de 1927
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br3-;il,
tendo ouvidr. o Tribuhal de Contas, nos termos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, 11a
conforrnirlade da autorização constante do art. 2° do d?uclo
leg-islativo n. 5.190,- de 20 de junho ultimo, abrir ao Ministorio da .Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
11 :843$310, para attender ao pagamento, no periodo de- 21 de
junho a 31 d(' dezembro dn 1927, do vencimentos a cinco ser-
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ventes da Encretaria da Camara rlos Deputados, cujos r,argos
foram rrc•auos pelo citado art. zo do referido decreto logh;lativo.
Rio de .Taneiro, ·15 de agosto de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17. 880 -

DE

i (j DE AGOSTO DE I 027

Approva novas a.ltcraçries feitas nos estalutos
Ant,Irctica Paulista

dr1 Com]JWI.hirr

O Presidcntn da Republica do·s Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que, devidamente representada, requereu a Companhia Antarctica Paulista, autorizada, pelo decreto n. 217,
de 2 de maio de 1891, a funccionar, com os estatutos que apresentou, cujas alterações foram approvadas, successivamente~
pelns de ns. 1. 523, de 18 de agosto de t 893, -3. 348, de 17 do
JUlho de 1899, 4.001, de 22 de abril de 1901, 5.259, de 26 d~
.Julho de 1904, 10.036, de 6 de fevereiro de 1913, !5.444, de
19 de abril de 1922, 17.214, de 10 de fevereiro de 1926 o
17.434, de 10 de setembro de 1926, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvadas as alterações feitas nos
estatutos da Companhia Antarctica Paulista em virtude da~
resoluções adaptaras pela assembléa geral extraordinaria dos
respectivos accionistas reunidas a 25 de maio de 1927, obrigada, porém, a mesma Companhia a cumprir as formalidadrs
ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de JaneirQo, 16 de ,agosto de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
VVASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Geminiano Lura Ca.stro.

DECRETO N. t7 .881

-DE

16

DE AGOSTO DE

1927

Estabelece a Secretaria Intcranwricana do Rio de Janeiro, para
o registro ou deposito das marcas de fabrica, commercirt
ou agricultura, de que trata a Convenção de Santiaao do
Chile de 19"23

O Presidente da Revublica dos Estados Unidos do Brasil :
Considerando que, na conformidade do art. IX, paragrapho transitorio, da Convenção firmada pelos delegados do Bra-
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sil á Quinta Conferencia Internacional Americana em Santiago
do Chile a 28 de abt·il de 1923 c promulgada pelo decreto numero 1ü. ü85, de 2ü de novembro de 1924, para a protcc~.:ão das
marcas de fabrica, eommercio ou agricultura e dos nomes
cummerciaes, deverú installar-se no Uio de Janeiro, logo que
u mesma Convenção haja sido ratificada por um terço dos
re~pcctivo:-; E:-:tados signatarios, a Secretaria Intcramericana
por· meio da quaL nus tcl'luos do art. VI. actuarú a União das
Nações Americanas, para us fins indicados no allwliuo Acto;
Considerando que, uos dezoito Estados que firmaram a
Convenção citada, jú a ratificaram os Estados Unidos da America, os Estados Unidos do Brasil, CulJa, o Paraguay, o llaiti c a
Ilcpublica Dominicana;
Consideranuo que é occasião de se estabelecer a Sccretal'ia
Interamericana do Hio de Janeiro, para o registro ou deposito
das marcas de fahricn, commercio ou agricultura proccdenl.cs
dos paizcs comprehcndidos na segunda alínea do mencionado
art. IX que ratificaram ou que vierem a ratificar a Convenção e dos que a clla adhcrircm c se incorporarem ao grupo
que aquellcs constituem:
Considerando que a Secretaria Interamcricana poderá
funccionar, provi~oriamente. como serviço annexo á Directoria
Geral da Propriedade Industrial, immediatamcnto subordinado
ao respectivo director geral;
Considerando que fazem parte da Convenção "disposições
regulamentares" pelas quaes se rlcYcm reger as duas Secretarias Interamcricanas, a do grupo Norte, estabelecida na cidade de Havana, c a do grupo Sul, na cidade do Rio de Janeiro,
as quaes adoptarão um só regulamento a ser redigido por
accôrdo entre os Governos das Hcpublica.s d~ Cuba c dos Estados Unidos elo Brasil:
Decreta:
Art. 1. o Fica rstahelccida, na ronformidade da Convenção
firmada pelos delegados do Brasil á Quinta Conferencia Internacional Americana em Santiago do Chile a 28 de abril de Hl23
e promulgada pelo decreto n. 16.685, de 26 de novembro de
192.í, para a protccção das marcas de fabrica, commcrcio ou
agricultura c dos nomes commerciaes, a Secretaria Intcramcricana do Rio de Janeiro, para o registro ou deposito das rcfc·ridas marcas.
Art. 2. o A Secret~ria Interamcricana do Rio de Janeiro
funccionará, provisoriamente. como serviço anncxo á Directoria Geral da Propriedade Industrial, immcdiatamente subordinado ao respectivo dircctor geral, e regcr-sc-ha pelas "disposições regulamentares" que fazem parte da Convenção c pelo
rcgulnmcnto que opportunamente fôr adoptado, de commum
accôrdo. JWios Governos das Rcpublicas de Cuba c dos Estados
Unidos do Brasil.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1927, 106° da Indcpcndencia c 3U" da fie publica.
Lms P. DE SousA.
Geminiano Lyra Castro.
Octavio lllauyabeira.

\VASHINGTON
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DECRETO N. 17.882 -

DE

16

DE AGOSTO DE

1927

Publica a adhesão d.o Sião á Convenção de 7 de junho de -1 .fJ05,
relativa á creação e â manutenção do Instituto Internacional de Ag1·icultura em Bmnll
O Presidente da Hcpublica dos E~t.ulos Unidos Llo Brasil
faz ,,mblica a adlwsão do Sião ú Uonvcw;fio de 7 de junho do
HWG relativa ú creadio e ú manutenção do Instituto Intcrnacion~l de Agricultura" em numa, eonforrne communicou ao Ministerio das Hclaçõcs Exteriores a Embaixada da Ital ia no-;ta
Capital, por Nota de 1 de agosto de 1927, cuja tr·aducção official acompanha o presente decreto.
IUo de Janeiro, 16 de agosto de 1927, fOGo da Imlependeneia e :.mo da Republica.

\VASHING1'0N

LUIS

P.

DE SoUSA.

Octavio illanaabeira.

Traduc1~ão

official:

Hio de Janeiro, em 1 de ngoslo do 1927mero 2.6G6/121.

vo

Anno -- Nu-

Senhor 1\Iinist.ro,
Tc~nho a honra de levar ao conhecirm~nto de Vossa Exe,~I
Iencia que o Sião adhcriu (t Convenção do 7 de Junho de 1!.J05,
relativa á creação c it manutenção do Instituto Internacional de
Agricultura em Homa.
A adhe~ão supracitada t1•rá effcifo a partir de 11 de Fevereiro de 1926.
O Governo daquelle Estado pediu que o Sião foss1~ inseripto no quinto grupo dos Estados adherenles.
Aproveito a oceasião Nara apl'esentar-lhc, Senhor 1\finish·o, o~ protestos da minha alta consideração. - B. ~.lttolico.
A Sua Excellencia o Dr. Octavio Mangabeir!t, MinistL·o
dos Negocios Estrangeiros - Rio de Janeiro.

DECHETO N. 17. 883 -

DE 1G DE

AGosTo nE 1H27

Publica a adhesão da China aos accônlns inlernacionaes 1'f'/((,c
tivos â 1'cprcssiio do tníj'ieo das Brancas. eondu idos I' m
I 1 fii'Ís em. /WH

O Presidente da Repuhlica dos Estadm; Unidos do Brasil
faz puiJliea a adhcsüo da China aos accúrdns inlernaeionaes
rnlafh·<•s á repressão do t rúfico das Brancas, conclu idos em
Paris c•m tno~ e f'm 1910, eoufot·tno o 1\linisterio dos NPgfw.ios
Esf.rangeiros da .França levou ao conhccirnnnto da Embaixada
do Brasil em Paris, em virtud1~ do eonJITJIIIIÍc·ação feita :'l 1,(~Lcis de 1927- Vol. li

..

25

386

ACTOS PO PODEH EXECU'l'lVO

ga..:ão da FL'ança em Pokim pelo l\Iini~terh~ de l'~straJ]geir.~~ .da
China, pot· nola dr R dn MatT·O de H)21, cu.)a traducçao o11Icial
aeoJll{li.WIJa o presente deet·l'to.
llin du .JaJwit·o, 1ü de :1goslo do Hl:27, HlG" dà Independcncia e :HJ" da llepu!Jlica.
\VASIIINUTON Lms P. DE SousA,
Octavio Manaabeira.

Trm1ur,.:ão ofl'ieial:
J>ekim, em H d<~ 1\laq:u de 1!J:27.
O Wai Kiao Pou (l\finistcrio de Estrangeiros da China) a
S. Ex. o Senhor <h~ 1\lal'tPI, Mini.slro da França na China.
Convençue!; relal ivas ú interdicção do tr:ifico das Braneas.
Tenho a honra de lc~var ao conhecimento uc Vossa Excellencia que o Governo chinez adheriu e dú a sua approva<,;ão
aos accõrdos internacionaes relativos á repressão do tráfico
das Brancas, eonelnirlos rm Paris em 1904 c em 1\HO, assim
como tambcm :í. Convenção de Genebra de 1922, relativa á re ..
pres.são do tráfieo das nmlhcrcs c das crcanças.
O paragrapho 1° do artigo G da Convenção de UH01 deter..
minou na fôrma seguinte o modo de ft'ansmissão das Cartas nogalorias:
1°- transmissão directa pelas Autoridades judiciarias;
2o- transmissão pelos Hcprc:;:entantes Diplomat.ico.s ou
pelos COII'lllPS do paiz. L'CC)lWrPnte :í. Autoridade do vaiz l'f'CJ.IICl'ido:
3° ·--transmissão ppla via diplomatica.
O paragrapho
do mesmo artigo estipula que "os Estados

zo

contractantes deverão informar por escripto aos outros Esf ados
conlraelanles sobre o modo de transmissão por elles escolhido".
O Govcmo ehinrz l.l'llcionou cseolher o lcl'cciro modo de
t.ran~mis~ão das Cartas llogalorias, islo (;, a transmissão .por
via diplomaf.ica.
Hogo a Vossa Exccllencia o obsequio de levar isto ao conhecimento do ~·cu Governo.

DECHETO N. 17.884 ~1

DE

17

DE

AGOSTO

DE 19~7

brc, ao Ministcrio das llelações Exterrio1'es, o cr·edito especial
de dolla1's 18.1.?.?,74, ou. r(Jis 33:164$461, ouro, para pa(Jfl.mcnto fÍ Scn·etaria Sanitm·ia lnle1·nacional Ame1'icano.,
de l\'ushinaton.

O Prt>~ddPnf c da Hepuhliea dos Estados Unidos do Brasil,
11sando da :mlnrizi.1<;ão conf ida no decreto legislativo n. 5 . .?2G,
dPsfa dala, deerda:
c\t'f. 1." Fiea aherfo ao 1\Tinislcwio das ltela~~ÜI~S Ex!.I'I'int·m~
o crer! i lo especial d~ dnll:n·s 18 .122,7·1, ou réis 33:164$1.01,
ouro, p~tt·a pagallll'nlo rl:l~ ronfrihuições atrazadas dr~~d~~ 23
de jullto dt! ·f!Jt:r at<~ 1ü:?Li, illclusive, devidas á Secretaria Sa-
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nital'ia Internacional Americana, com s(~de na cidade do
)Vashington.
Art. 2." llevogam-se as disposi(:õe.:; em contrario.
llio de Janeiro, 17 de agosto de 1U~7, 106" da Indepen-dcncia c 39'" da Hepublica.
'VASHINUToN LUis P. DE SousA.
Octaviu Manuaúeira.

DECRETO N. 17. SSG -

DE

17

DE

.\uo::;To

DE

1927

t1 úrc, ])elo Jliniste1'io da Fazenda, o credito especial de
8G :GUU$374, pora puyar ao JJr. Gaslãu Mci1·ellcs França,
lJCJ'centoyens como collcclm· federa., do Salto tlv ltú, em
S. Paulo, em virtude de sentença jwliciaria.

O Presidente da HcpulJlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autoriza(;fio contida nu decreto legislativo n. 5. 061,
do 1 O de novembro de J U2G, c tendo ouvido o Tribunal de
Contas. na fc'Jrrna do regulamento approvado pelo decreto
n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, resolve ahl'ir, pelo Ministcriu da Fazenda. o credito especial de 8G :GUU$37 4, para
vagar, excln idos os juros do móra, ao Dr. GasUlo Mcircllcs
França, eolledur federal do Salto do Itú, em S. Paulo, as
pcrcenf agcns a que tem direito, no per iodo em quo esteve
dellliU.ido injustamente, conforme lhe reconhc o Poder Judici:lrio; J'I>.Vogadas as disposições eill contrario.
llio dn .J:uwiro, 17 de agus{u de 1!!.:!7, 106'' ua ludevondcncia e ~mo da Ilepul.Jlica.
\VASHINGTON· LUis P. DE SousA.
Getulio Varaas.

DgcnETO N. 17. ssG -

nE 11 nE .wo:::;To nr-: 1n.:!7

R e vou a o decreto n. 17.383, de 19 de illllw de 192G, fJUC elevou a ta.m para pcrccprlio de direitos de impm·taçâo de
]Jl'oduclo C1llllllC1'fldo 110 m·t. -137 da ifii'Í{a das .\T{tllldcoas.
O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
ás reprcsclll.aç.õcs dns Associações Commorciacs n
tendo ern Yisfa os interpsses indust1·iacs e os do •~ollSlllllO do
pa iz, rl'solvn rpvogat· o decrdo 11. 17. 3H3, du 19 de julho d{~
1U2H, que elevou a taxa para per·eetH.:ão dn dirpif.ns de impoi'ta~.~ão do producto enumcrauo no art. 437 ua tarifa das Alfanucgus em vigor.
llio de Janeiro, 17 de agoslo de 1!J27, 1OG" da Indcvendencia c 3!J 0 da HcpulJlica.
\V.\SIIINGTON LUIS J>. DE SOllSA.
Getulio Vm·uos.
~l.ltondfmdu
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DE(mETO N. 17. 887 -

DE

18

DE AGOSTO DE

1927

,1 btc, pelo Mini.'ile1·io da Mm·inha, o credito CSJ)Ccial de 1'ets
8:100.$000, JJara attcndcr ao 1Jafla1nento da di{{crcnça de

vcu.cimenlos, relativa ao anuo de 1924, a que tecm direito
os almirante rc{ormwlos, ministros do Suprllmo Tribunal
Militar

O P1·esidentc da Hepu1Jlieu dos Estados Unidos do Brasil,
lendo ouvido o Tribunal de Contas resolve abrir, pelo Millisf.Pl'io da Marinha, o ermlito cspcc·ial de oito contos c quaf.roennt.os mil t••:\is (S :.100~000), a qtw se refere o decreto legislaf ivo n. 5 .140, de 8 rle janeiro ultimo, para pagamento da differew:u do vencim!mf.os, relativa ao anno de 1924, a quo toem
direito os almirantes rdormadus, ministro do Supremo 'frilJunal Militar.
Ilio de .Tanoiro, 18 de agosto do 1D~7. 10G" da lndcpendencia c :m" da Hepuhlica.

W AHIIJNG'rON Lms P.

DE

SousA .

.t11•naldo Siqueira Pinto da Luz.

PECHETO N.

li.m~~~

--

IJE

:!2

ll~ .\GOS'l'O DE 1D~7

;1f;re, mJ JliHisf,Tin da .lusli,:a e ,Yeuocios lnll'l'ltil't's, o crl'dilo
f'SJWCÍftl de 1.'W:027$28~. JlOi'ft altcwler, no cm·J·cnle wmo,
lW ]HI(Jfflllrllln rlo rw.u 1/U!nto t/f' 1.'rncilncnto.r; crmcrrlirlo flOS
of'{if'Ífii'S, sm·w·ntos e 1n1Uo!Íf'ns rle rlnssc dn Corpo r/e UomIJcirus riu /.Jistrif'/o FI'(Tn·ol

O J>I·•·:·;idnnf.•~ da Hf'ptthlie:t do~ .Estados Unidos do Brasil,
ouYido o Trjjmual do Conlas, nos termos do art. !);_~ •lo
Hegulamenlu Ucral de Contabilidade P11hlica, resolve. usando
da autnriz:1çfio consfanle do art. 27 da loi n. 5. f.fi7-A. nn 12
rlc jmwiro de l!l?.7. ahri1·, no 1\linistcrio da .Justiça e Nr•goeios
Jnferiot·e:::;, o crcdilo •·stweial de quatrocentos r• ll'inta c seis
coJJ(os «' Yinl•· e ~·de mil dnwnlus e oitenta c quatro riJis
( -í~lG: O:?i~~R 'f), Jlílra nl f.pnd!•r, nn corrente armo, ao pagamento,
de ae<'•kdo com a rlcmon.slração junta, do augmento de vencillH'llfos eone-!•dido aos offiei<H's. sargentos c musieos de classe
dn Cnrpn dl' B11m!Jeiros dn Dislrieto Federal, pela eitada ll'i
n. !í .1G7-.\. dr~ 1:! dr~ janeil'o ultimo.
Jlin rln .Jnrwirn. '2:! rJ" agosto de Hl27, 10G'' ria Jnrlr•pendenl'ia P 3!)" da llr•puhliea.
ff~mlo

\VMHIINfi.l'ON LUIS

.1
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P.
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Viwma do Coslelfn.

CORPO DE BOMBEIROS
DEMON3TRAÇÃO DO CREDITO NECESSARIO PARA PAGAMENTO AOS OFFICIAES, SARGENTOS E MUSICOS DE CLASSE, DE ACCORDO
COM O DECRETO N. 5.167 A, DE 12 DO CORRENTE
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C0ronel ( só gratificação ) ......•..•...........•.
Tenente-coronel. ....•..........................
Major .......•......•..............•.............
Major ou capitão engenheiro ( só gratificação) ...
CaoitãJ .........•..............•................
Prf:neiro tenente .....•................•.........
Segundo tei1ente .......................•........
Sargento ajudante, intentente e contra-mestre da
banda de music:i .................•••........
Primeiro sartenta e musico de primeira classe ... .
S:!gundo sargento ou musico de ssgunda classe .. .
Tere e i ~o sargento ou musico de terceira classe .•.
Porcentagem de 10 e 15 % para os sargentos e
musicas de classe, que contarem mais de 10
c 15 annos de ·serviço ....................... .
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633$800
517$682
022$082
858$800

84:52i$997

I

11:666$666
29:166$665
23:333$333
7:777$781
17:500$000
11:666$666
8:750$000

4:880$547
12:298$332
9:373$333
3:124$436
5:866$666
2:650$332
1: 188j333

5 250$000
4 200$000
3 8501000
3 500$000

611$200
682$318
827$918
631$200

126:661$112

42:135$115 I

1
2
6
1

16

14

27

3

43
65
62
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4:880$547
24:596$6§4
56:239$998
3:124$436
93:866$656
37:111$648
32:064$991
1:833$600
29:339$674
55:014$570
39:134$400

g
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ª
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~

60:000$000
436:027$234

Cont.1doria, em 21 de janeir J d~ 1927.- José Antonio do Patrocinio Pinlzeiro, major graduado dire::tor interino.
Confere. - 1' Se~ção da Oire::toria d~ Contabilidade da Secretaria de E~tado da Justiça e Negocias Interiores. em
22 de agosto de D27. - P. Arnaral Pal~t, 2° official.

~
~
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DRCilETO N. 17.RRn- rm

~.'J DE

AGoRTo

IH~ 1!)~7

A l11'c, no llfinistc1'io da Fazenda, o cJ•cdilo cs1Jccial de râi.~
200:000$, de.çtinarlo a a.ti.Tilim· a consiJ"u.cçfio do 111 mw?n.enlo a Chrislo, qne vnc Sr>1' f'riaido no Cm·covodo

O Pr0sidcnf.c da Ilopublica dos Estados Unidos do nrasil.
usando da auforiznrão cont.ida no art. 2° f) o decreto legislativo
n. 5. Oü2, de 1 O de·' novemhro de 192ü, c tendo ouvido o '.rribunal dn Contas, na ftírma do rngulamcnto apJHOvado JW]o dC'creto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir, ao
Minisferio da Fazemln, o errditn de 200 :0•00$, dosfinado a au:xilinr a construcf::ío dn monumento a Chrisf.o, qun van snr PL'Ígido no Corcovado; rPvngadas as di ..:.;posi•;õns nm cnntr·ario.
Rio de .Janeiro, 21 dn agosto rln 1 fl27, 10·Go da TwiPpendencia ü 39° da Hepuhlica.

'VARHTNGTON LUlA P. DE SnURA.
Getulio Vargas.

DECHETO N. 17.890 -

DE

25

DE

AGOSTO DE 1927

A JJ111'0'I.Hl o rrau.lamcn lo pnrn os r.r:crcicios, o c?n]Jrrao c o f ir o
da m•filhorift
llw1'ia)

.'/" JWl'fr~

(1'f'(JUlanwnto de firo df' n1'fi-

O Prr•sid~nfe da llepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da atf.ri1miç:ío quo lhe conff'rn o art. ltS, n. 1, da Const.ituiçi'ín, resolvo approvar o regulamPnfo para os rxereicios,
o emprpgo e o I iro da artilharia - :3" parte (regulamento de
tiro da arf ilhar ia), que com este haixa, assignado peln general dn divh:fío NPsfor 8PzPrredo dos Pnsso.s, Ministro de E--tado
da Gunrra.
fiio dn .TanPir·o, 2G dn agnslo dl' Hl27, 1000 da lrrdependeneia e :l!l" da HPpulJI ica.
'VARHTNGTO~

LUis P.

DE

SouRA.

Ncstor Sc:.r?{rcdo rios J>a.çsos.

DECfiE1'0 N. 11. A!H -

DF:

2ô

DF:

AGORTO DE 1927

Approva o pro.iecto e orçamento, na importancia total de 1•éis
.15:.150$29-1, para a construcção drJ v.ma caixa d'agv.a na estação de Ma{ra, no lr.ilometro 211,7.15 da linha de São
Frondsro. de rnnressrio {f'derol rí Componltio Rsfrnrla dt•
Pf'n'o Srio J)au.lo-Rio Grande

O PrPsiclente dn fiepuhliea dos Estados Unidos do Brasil,
attrnr!Pndo no que rPqUPrPn a "Companhia Estrada de Ferro
~iio Paulo-H in nrandP", c de acctn'do com o parecPr da Inspe-
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cfnria Fer1m·al das Esl.radas, eonsfani.PR do ol'fir.io n.

!íHI/~.

dn

:: dP agosf.o do corrnntc armo, decreta:

A rUgo m1ico. Ficam approvarloR o projrcto c orcanwnl o

quP r~om r·stn haixam, ruhricados pelo dirPelor geral dn ExJlPdiPnl.e da ~eel'daria dn E:-lado do Mini.slerio da Viação n

Uhms PulJlieas, na i mportancia Io tal de :JG :.~50$:?!H (L ri nta o
einco contos quatrocentos c cincocnta mil duzentos n noventa ~~
quatro rr;is), para a const.rucção de nma caixa d'agua na estar;ão dn Ma.t'J·n, no kilometro 211,73G, da linha de Hão 'Francisr~o,
dP concessão fprlel'al :'i Companlt ia E.sl rada de Fnrro Rfío PauloH in Ch·ande.
Paragr·apho uniro. A rcspecl iva dnspPza, até o maximo da
eif.ada importancia de 35.150 :2!H$, rlev()rá snr inscripla. dl'pnis
dn apurada Pm regular tomada dP cont.a.s. na conta das taxas
arltlir~ionaPs, dn acrôrdo com o qlw prcceitúa a clausula VJH do
Termn dP HPvisfío doR contraclos, assignado Prn 2 1ln ma in r!f~
1!l2:'J.
Ilin f)p Janeiro, 26 rle ag-osto flp 1027, 106° da TndPpPndPneia n :Jno da ftppubliea.
\V.\RHT~GTON LmR

P.

DE Sou~A.

Victm· J(rmdcr.

DECHETO N. 17. H92 -

DE

26

DE i\GOR'TO DE

1927

A p]n•mJn. n ]Jrn.irdn c o m·çmnento, nas imJW1'fanr.ias de
E :lf.?-1-() c 12:182.JfW7,

JUI1'rt o ronsfJ'W'I'IÍn de 1Mn tritm(Julo
dr• 1'1't•r•rsiJo na esf(/(:iio r/1~ IAtfll' do lJnnltofo, na Hslr(/(lfl fi,•
de Fr'1'1'11 Ccnl1'al de ;\lrT(ftJIIS, rii'J'CJiflotlo fÍ "T/t,. GJ•r•nf \\'r•sfl'/'11 of l11:a:.il Jloiht'!l!f Com]WU!J. Limitrrl"

O PrC'sidcntc ria RC'pnblica dos Estados Unidos do Brasil.
alfPnrlnndo ao QUP rPqtWJ'Pll a "Tho Great. \Vestcrn of Brazil
Hailway Cornpany, Limitcd c dP acrôrdo com o parecer da TnSJH'C.I.oria Fr•dpr•al das Estradas, ronsfantr do offi(~in n. ;,;,!)/8,
dP ~!H rfp .i11lho do r·orTPil(!' ar111o. dr'{'!'r•fa:
Ar figo uni co. Ficam apprnYarlos o projccl o P o orcamPnl n.
que eom f'sf e baixam, r·ubrir·atlns pnln directoe geral do ExpndinniP da HccrPt.aria dP Est.adn do l\linisi.C'r·io da Viação p Obra.">
Publieas, nas importaneias rir• f: :H9-1-!i c 12:182$657 (tlow
eonfo.; cento c oitenta c dous mil seiscentos e cincoenta n sete
níi.s), para a construc~ão de um triangulo de reversão na estação dn Lagc do Canhoto. na Estrada de Ferro Central de Alagilas, ar~·rJ~rlad,~ :í "'I'Iw C:r0at \Vcsff•en of Brazil Ilailway Compan.v, Lm11tert .
Paragrapho unico. A dcSTWZa, at(' os maximo.q daquPllns
impor Iancias, neYPr:í ser lPvada á conl a de capital da Estrada.
dn Ferro CPntral dP Alagôas, dPpois de apurada em regular tomana de contas.
Hio de Janeiro, 26 df' agosto flp 1ff?7. 106° da Jmlrprndf'nria n ~no da Hr•Jmhlica.
\VARHINnToN LurR

P.

DE SousA.

Vicfo1• KnnrleJ'.

f
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HEOHETO N. 17. R!1:l -

li E

2G

llE

MloR•ro

nE

1 fl?7

A brc, ao Ministcrio da Viação c Ob1·a.~ Publicas, o CJ'cdito c.<;pecial de cincoenta c t1·cs contos quinhentos c ·vinte m·il
nJis (G:3:rl~0$000), Jwt·a ottender ao paumnf'nfo de di[{c1'cnça de vencimentos aos estafetas de ·I" ,. ~!n f'los.<a•s
da Jlepartiçlio flc1·al dos 1'cley1'oplws

O Presidente da Repnhlica Jus Estados Unidos do Brasil,
usando da nntorizaçfio constante do decreto lcgislaf ivo nunHwo 5. Of~, do r. de agosto do anno passndo, r t!'ndo ouvido
o Minisfcrio da FaZPnda o o Tribunal ~~~~ Conlas, d1• eonf'ot·midade com o art. 03 do Re,gulampnto Horal de Confallilidadn Puhliea. resolvn allrir. ao :\finisf.nrio da Viru:üo P Oln·:t~
Pulllicas, o credito especial de cincocnta e trcs contos lf'liuhent.os c vinfn mil ·réis (53 :520$000), afim de affl'nriPr ao
pn~~arncnfo de differença de vencimentos aos rsl a I'Pins dP
1" e ;2n class!'s da He1partição Geral dns Telcgraphos, \'isto não
tPe sido consignada. no orçamento da IkspPza parn n rnr'rentr PX<'I'I' ir in a Yt't·hn lJPcessnria para o referido pagnIIH'Ill o, durnnte este anno.
H in dP .J anriro, 26 de :tgosto de 1 D27, 1 O.ôo da TndPpPndeneia I' ::w da Hnpuhl ica.
'VASIIINGTON

LUIS

P.

DE Rom~A.

Victor Konder.

DECitR'J'O N. f 7. ~lH -

tm 26 rm AfWRrro

DE

1927

<

nll~ :11 de dezembro de /9:11. o pl'azo d'o contrncfo JW1'0
o sct·vi ço de noveaw~iío a va])01' do bai.r,o S. F1·aucisco

Pl'n1'()(f"

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização qtw lhe confere o decreto legislativo
n. 5.f87. rlo fi de junho ultimo o attendendo ao quo requereu
n firma Peixoto & Oomp., proprictaria da Emprczu de Navegnr:iio FhlYial do haixo R. Francisco, decreta:
Artigo unien li' i ca pro rogado até 31 de dezembro de f fl31
o r>razo do ~ont.racto para o Sf~rviço do navcgar,ão a vapor do
lmixo Silo Fr·n11ni~·eo, a quo fW rcfcJ'n o df'crnf.o n. 1~.2o:t, dl'
!,

dn ,junho do Ht~O.

llin dn .T:111niro, ~(i dP ngnsl o dn 1!l27, 1 OGo da JndpprndPrwia e ::!)" da H!'Jlllhlil·a.
\VAHTTINGTON LTTJS

P.

DE SOURA.

Victor Konder.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECHETO N. 17.895 A b1·e ao Mini8te1·io

DE

2!)

1 ~27

DE AGOSTO DE

da .Justiça e Negocios Interiores o credit(J

especial de 121 :59B·$·fl1.36, Jmra allerulet· ao paaarnenlo

rlr~

vcncirnmztos ao pessoal dos Instituto O.llwaldo Cruz c VacCÍIW{Icnico, uos ·mczes tle uovcmln·o c tf,.:.embro tk 1U2ô.
O PrP.sidentc da .fiepublica dos Esl.ados Unidos do Bras~l,
fp,ndo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do
ficgulamcnto Geral de Conlabilidadn Publica, resolve, u;::;:mdo
da antorização constante do arf. :3o do deer·nto legi:-dalivo nullWI'o 5. 038-B, de :!5 de outubro dn LD:?G, abrir :Ío l\finisterlf)
da .Justiça e Nf'gocios IntPriorcs o crcdilo especial de 1~nnln
n vint" n sntn eonlos qninlrrnlos " novcnla c nov 0 mil oilo-('.l'lllos e l.rinta P- ;:;eis r(~is (t:.n::í•~lÇJ*i'-\Uii), p:ua ai.IPrHIPr· an
paganwnl.o de vonrimnntos ao JWSsoal dos lnsl.if 1tfos Oswaldo
Cruz ,._ Vaecinogpnico, nos mezes de novcrniH·o e dPzemhro dP
1!):'(), dn accordo com a lnbella annex.a ao referido dPI'I'I"n
l(•gislativo n. 5.038-B, de 25 de outubro ulfimo.
l1io do .Janeiro. 2!) de agosto de 1!J27, 100" da JndeJH'ndPncia P ::Jgo da Rr,puhlica.
\VARIIINCTON

Lms P.

DE SoTJR.\.

Auousfo de Vianna do Cw;fcllo.

HRnrtETO N. 17. 89.() -

DE

iJO

1927

DF. AGOSTO DE

Publica a ndheslio da 7'ra.njordania a Con'nenção pmltal nni1?er:wl assiwnada rm Stoclcholmo a 28 de a(Josto de 1921.
O Presidente da Repnhlica dos E~tados Unidos do Brasil
faz puhlica a adhPsão rla Tram;jordania á r.onvonção postal
mJivPrsal assignada enr Sflwklrolmn a 22 de agnst.o de 1021, eonforrnn cnmmunicou no Minislrrio das Hclações Exf.f'riort'S a Lf'ga(:fío da Sus.sia nesta Capital, por Nota de 8 do corrente mrz,
cuja tradueção offieial acompanha o presente decreto.
Bio dn .Tanf'iro, 30 dn ago"lo de 1!J.?7. 100" da JndrpPndt•ncia r :19" da RPpuhlica.
\VARHJNGTON

LUIS P.

DI<:

RnuRA.

Octavio ManoafH•im.

Tl'adue~fío

nfficial:

f.Pgar:fín da Sllissa. no Brasil -

R i o df' .Janniro. R de agosf n
d0 HfZ7.
f11'nhor Minisfrn,
nn nrfll'm do Jlll'll r:o\·f'rno. f.f'llhn a honra 0(' }f'var no (~()
Jlhl'cinJt•JJfo dP Vns:-;a ExePJIPJJr.ia qnP. pot· Nota dn ~?7 tln abril
dn 1!1'!.7, n LPgn.cfín df' Hna \ln.in~lntll' Hl'ilannir.a em Hr>I'lln no1i fil'l)n ao Conselho F'~dP-ral Suisso. Pm nnmo do seu Govf'l'Illl,
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a adhcsão da Transjordania ú Convenção postal universal, assignada em t;toekholmo a 28 de Agosto de 192-i.
Por Nola eomp!Pm('ntm· dn 1li de .hmho dn 1!1?7, a dita
J ,Pga~:rw l'l'z snhet· ao ConsPllw YedPt·al:
1", que a Transjorrln 11 ia rlovPr:'i srr cons idorada (~o mo rsfando comtn·ehendida nas "I )jyl'rsas Colonias n l'rol.l'el.m·ados"
I i gados :i Odi-Brel.anha;
:!. que a adhesüo da Trnnsjordania á União po.stal universal snrá valida nPsdn a dala em que a notificação da ndllesão
fôr commnnicada pPlo Govf~rno Suisso aos Governos dos Paizes quo l'aznm partP da IJniiio postal .
.Esl.a nol.il'icac~iio c; fPita a Vossa Exccllcncia ('.fi virl.nde do
arf.igo 2 na Conv'~m\,'iiO postal llll i versa! do Htockholmo.
A arllwsão ria 'l'ransjo!'dania tPrú dfeilo a paf'l.it· da data
da Jll'f~SPiltn eommnni('aeii.o.
Apr·oveif.o eom praZf'I' f'sfa occasião, Senhor Ministro. para
lhe rrilPl'al' a :-;pgur·arH:a da minha mais alia considpr·a•.:flO. 0

,

Gcl'fsch.
A Sua Excf'llenria o Srnhor Dr. Oefavio Mnngalwira, Minis-

tro df' Est.adn das ltf'lar:iit•-.: Ext criorc.s.

DECHETO N. I 7. R!l:i -

DE :lt DE AGOSTO DF.

1!127

Abre, pelo Ministm·io da Fnzendn. o ·credito esperial de
22 :61 G!$, para pn(Jmnento a Ed:uanlo Christovnm, de Souzn,
agrmff' rio Correio ,,. eonlo(ffll/0, ('1/1 1•irfude de Sf'lllf'1/('(1
judíriarin
·
O Presidenl c da Hrpublica ·dos R"lfarJos Unidos do Bt·asil,
usa11no L'a anforizaçiio contida no dPtTPio !Pgislativo 11. fi.10G,
de 13 de dezPmbT'o dr t !l2li, r trndo onvido o Tribunal de Contas, na fúrma do rr•gulanwnt.o npprovarlo pelo docrefn numero 1G. 770, de 1 dn nnYPmbro dP 1!1:?:!, rrsolye abrir, prlo
Minislerio da Fazrnr!:n, um cr0difo osperial de 22 :fi1G$, para
pagar a Edum,do Chris!.ovam de Rmrza, agente do Cor'rPio de
Canl agallo. f•xonerado sem motivo. o f]U<' lhr devP o TlJPsouro
con for·nw os frrn:ns ·da resprctiva sPnf.ença judiciaria; rPvogadns as disposir,ões C'l1l cm1trario.
Hi o riP .TanPiro, 31 do agostn rlr 1n:n, 10fi" df' Tnrlr>prnr!l'ncia (' :l!l" dn HPpuhlica.
"·_\RTIINnTn~

Lns P.

DE Snn~.\.

Grtulin Varans.

DECRETO N. 17. 89R C1·t1

DF.

31

DF. AGOSTO DF.

1927

a mnis mn ln(Jrrr de nu.Tilim• de thesourciro, na Crri.ra
Economica do Rio de .Tnnciro

O ProsidC'nte na Hepublica dos Estados Unidos do Bt'asil.
na fórma do nl'f,. 60 do df•rrrfo n. 11.820, de 15 de rlnzembro
dP. 1 !115, e trndo em vista as razões apresentadas prlo Come-
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lho Administrativo da Caixa Economica do Rio de .Janeiro,
em officio n. 14, de 12 de julho findo, resolvo creur mais um
logar de auxiliar de thesoureiro do mesmo estabelecimento,
com os vencimentos annuaes de 7:200$000, sendo 4 :80'0$000 de
Ol'denado e 2:100$000 de gratificação, na conformidade da t.abella approvada pnlo 1kcrcto n. 17.480, de 20 de outubro de
1!J2G.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de Hl:?7, 10Go da Inclependencia e 39° da Rcpuhlira.
\VMHIJNGTON

I . ms P.

DR

SousA.

Getulio Varans.

DEnfiETO N. 17. Rfl9 -

DE

2

rm RETE:\mno DE

1!)27

Approva o p1•ojecto c orçamento, na importancia de 'J'úis
21.1 :!JM$li60, pm·a a construcção de um deposito de locomotivas na estação de Piratiuu, na linha Caceqtt11-Rio Grmu/f',
nn lll?de de Viaçfio Frn-rra do Rio Gmnde do Sul
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que rcqw'reu o Estado do Rio Grande do Sul,
arrcndatario da Rêdc de Viação Ferrea do mesmo Estado c de
accct•rdo com o parecer da Inspcctoria FrdPral das Estradas,
constante do officio n. 596/S, dr' ~) de agosto do corrente anno,
dcct•efa:
Artigo unico. Ficam approvados o projccto e orçnmcnto
que com este baixam, ruhriados pPio dircrfor gf'ral dn J~xpc
diente ria Secretaria rlf~ Estado dn l\linistcrio da Viacfio c Oh1·ns
Publicas, na importancia de :213 :9!l4$GGO (duzcll(os e trr~ze
confns llOVf'Cf'ntos e novf'nta e quat.ro mil sciscPnf.os e Sf'Sfwnta
réis). para a conqrueçãn dr um, drposit.n df' locnmot ivns na
est.ação de Piraf.iny, na I inha Cnccquy-Rio Ornndt\ daqnpJJa
Rtlde.
Pm·ngrapho nnico. A df'Sflf'Z:l, attS o mnximo dnquPlla imporlancia, depois dn apm·ada em regular tomada de eonfaq,
deverá correr á conta de capit.al, de accí)rdo com o disposto na
clausula IV, Iettra p, do contracto em vigor.
Rio de .Janeiro, 2 de sPfPmhm df' 1927, 10o da Jnrlf'pr'ndencia e 39° da Rcpuhliea.
0

W ASJITNGTON Lms P. nr<:

SousA.

Victor Konder.

DECfiETO N. 17.900 -

DE

2

DE SETEMnno

m: 1927

AJJprova o projectn r o1•çamrnto, na imp01•tancia total de re1s
37ti:07.'J.ff.'J2, pm·a uma instalfnçlio h11draulica na cstnçfío
rir Santa Marin, da llr?dc dr> Viadio F'C1'1'C(1 do Rio nrmulr•
do Sul

·

O Presidente da Rf'puhJir:l dos Est.ados Unidos do Bra"il,
afff'THirndo ao que reqw•reu o Estndo dn H in Gr·andf' do ~nl
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arrendai a rio da Hêd~ de Viação Ferreà do mesmo Estado, e do
accl)rdo com n parPCI'l' dn TnAppcforia FcdPral das Esf.r•ndas,
c,nnsf nnf ,, do oi' !'i c· i o 11. r>B7 /8, d1• O dP agost.o do roiTPill u anno,
dl'l'l'f'f.:l:

Artigo uni co. Ficam approvados o pro,jccf o e Ol'çnmcnto,
que eorn nsl e haixnm, ruhl'ieados pnlo dircctor geral de Expcdii•Jltn da Se1~rdar·ia dn E:--tado do Ministerio da Viação I' Obras
J1 u1Jika:-;, 1111 irnportancia total rln :n;, :07:1$1.32 (lJ'I~SPnfos ~~ snIPnla e cinco cnnlos sPlenta e frcs mil cento c trinta c dous
r«'ds), l>UJ'U umn installação hydraulica na estação de Santa Maria, da Hêdr dn Viação Fcrrea do Hio Grande do Sul. nPeessaria ao aha.<:;fpeimenfo d'agna üs locomotivas. ao clrposito principal dP"'I.aH ,, ús offif'inas nxisl.nnll's na mesma csl.ação, fi~~andn lll:lr·eado o prazo df' dez Jllf'Zes. a contar· da dala ,.,,, lflll'
a ,. i t.ad:t llt~de f,k Jloti fie a da da approva1:ão do pl'oj,•el o pfdo
( lovm·no, pat•a a eonelusfio das rPspcct.ivas obras.
Paragraplro uJtico. A dt•:-'peza, até o maximo da referida
importancia dn 375: 073~1:32, depois de apurada em regular
tor11ada "'' contas. dever'ú Sl'r levada :í conta de cavital, do ,.,nnfnr·mirlndP com o eonlrarfn approvado pelo dccrelo 11. 1;,. 't:1R.
"'' lO dt• aht•il d1~ 1!1'22, clansula IV, lettra p.
Hio d1' .lmwiro, 2 de sdPmhro dn 1!127, 10G" dn JudPfH'ndPIJCia ,. :Hl" rln Hf•pnhlica.
WMHTTNOTON LUIS

P.

DE SoiTRA.

Victor Konder.

DECIIETO N. 17. !101 -

nE 2 nE RETE1\mno I> E

1~~~~

Ap]n'fWfl. o
pro,ir?cfo
c
orçamento, na irnpo1•trmci11 de
7G: 1!l!J$620, 1Jt11'a a exccuçl7o de mcllwranwnlos 11HS offidnas situados no kilmnetro 3-;)1 G-Sul, da Huha Itm·m·,FVru(IUt11f, de C011N'stúlo {Prlr?1'al tí Companhia Esfl'tf(f!l t/1•
Jt'l'rrn Stío /'oulo-/lio t:rtmde

O PrNddentc da Hcpuhliea dos Estados Unidos do Tlrasfl,
atf.ondendo no que requereu a Companhia Estrada de Ferro
Rão Paulo-Rio Grande c de accôrdo cotn o pnrf\cei' da IílSJH'rJnria Federal das Esf.rarlas, constantP do nfficio n. fl!l 't/S. d1•
H de agosto fio corrente nnno, dncrda:
Art.igo unico. Ficam armrovndos o projccto (' o OJ'f:amPnfo
quo com esto baixam, rubricados pelo rlircctor geral do ExpPrliente rla Secretaria de EstnrJo do 1\finistcrio da Viar,iio f'
Olll'ns Publicas, na importancia de 70:1 U9$G20 (sPI Pnla f'
Sf'is cmrtos Cf'nfn c i1ovcntn o JHl\'P mil spif;rpnfos n \'Íill•• "';is).
pm·a a ('XPcução de melhoramnntos nas nffieinns situadas 1Ío
kilomcfro :~-fl1G-Rttl, rln linhn Jfarm·(\-Urnguny, de CII!WP~:sfio
fplfct·al :í Cfllnpnnhin EstJ·arla do PcJTo Silo Pnulo-Rin flr:nH!P,
:í lfll!tl fica mrtr(•,adn o Jll'nzn de clnr.o ( 5) mnzf~s, a cor li a,. da
d:Jf:t 1'111 lflll' ftll' IIOfifÍt':lll:J d;l :lJIJli'OY:ll:fío do )ll'II.Ít'('lll JH•fo (:11-YI~l'JlO, parn a l'nnelw;;fín das obras.
P:u·:t.gTapho tmirn. A d('spezn, até o mnximo rlnrfUI'IIn import ancia, depois de apurada em regulai' tomada dP contas,
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deverá correr por conta das taxas addieionacs, na eonforlltidadc da clausula YIII do Termo de Hevisilo dos Contrado:-;,
w:>signado em 12 de maio de 1921.
Ilio do .Janeiro, 2 de setnrniH'o de 1!)~7, 10G" da lndi'JH~Il
dencia c 3!1° da Hepuulieu.
\V,\HIIrNaToN

LuU::l P.

nE

Hom:L\.

Vicfol' J(owlcr.

J)J~r.HETO

1\

N. t 7. !102 -

DI·:·

G

I>E HETEl\IIlHO IJE

l !1.27

hJ·r·. rw AJ inislrJrio dn .lustira c Ncoocios Jnlel'ion:s, o

1'1'1'--

rlilo es}Jccial tlc 16:800.$, para, com a im]m1·tancia. 'Uolmlrl
na lei de Ol'f.'lllltenlo da di'S}JCZa de 1!127, attcndcr ru1 ]JII!ftWlento dos 1'C1UJinwntns dos guardas sanitarios, dcstn

Capital, da Dircctoria de Defesa Sanitaria Marítima e
Pluvial, a cm·uo do lJqmrtamento Nacional de Sourle l'ublica

O Pri!Sidcnte da Hepublica do~ Estauos Unidos do Bt'a:' il,
llsando da autoriz:.u.:ão eonf ida nu art. G'' uo deerdo n. G. I W,
dt~ I O de jarwiro ullimo, n depois de ouvido o 'ft•ihunal d1~ Con1as, nos termos do art. H4 do Hegulamenl o Geral de Con f a bilidude Publica, resolve alJrir, ao Minis! erio da Justi1:a e Nl~go
cios Jnferior·ps, o credito espeeial de dezeseis contos e oiloCI'JJ(Ps mil rt;is ( 1G :800$fWO), para. com a importaneia vo!ada
na Ini du o1·~:anwnlo da de~pt•za dt~ 1B:27, allnwfct·. rhtt·anf.n , ..;~,.
:lltno :10 pagamento dos veneinwnfos dos guardas sanilal'ill:'.
dPsl.a Caprlal, da Vireet.ol'ia de Defesa Smiitaria Mar·il.ima 1•
Fluvial, a cargo do Departamcnfo Nacional de Samle J1 uhli1·a.
dn at'l~llrdo com a fi:xa•~ão a que se refere o art. 5" do d1~erul"
11. r-,. H~, acima citado.
Jtio rle .Janniro, 5 de selcrnhru de 1H:!7, 10ü" da fmh•p•~n
dt•rwia n :1~1'' da Hcpnhliea.
\V.\SlltNil'l'ON LU IH

P.

DE

Som;,\.

ltuuuslo de Vialllu.l do Castcllo.

DECilETO N. 17. !lo:; -

DE

U

DE SETE~ Irmo

nr-: 1\1:!7

]n·ojecto e OJ'rllin('llfu, na imporftllldll de G:?: 1:.?'1*:.?:-L.',
Jllll'tt a coltslntcr,·ão de uma Jwnlc sobre o rio Pal's /.,1'111/',

.\JIJ!I'nl'l/ o

no kilnmctm 3+HGO, da Rstmda

r{,.

l1'cJ'I'o

D.

Tlwrez1t

Chl'isti1111, arrrndoda ti Com}lllllhia Brasilcil'a Cal'lwni{c/'11
dl' Al'lll'llllf!IUi

O Prnsidt'nfn da 1lt'pulllica dos Estado~ Unidos do Hr·asil.
aUPrHIPndo ao qllt' J'('<Jlll'l'nu n Compa11hia Brasill'il'a C:u·ho11il't•ra de ;\l'arangu:í e de aeeôrdo cnm o van~n·r da lnspeeforia
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Fnderal das .Estt·adas, eonslante do officiu n. 593/f.\, rle 9 de
agusf.o do t.:ULTt'lllu arlllo, decreta:
.:\l'(igo .unieo. Ficam HJJI>rovndos o JH'ojpdu no or<_:anH•nt.o
quP t'lllll PS(I' hnixarn. l'llhrit'.ados {IP!o dit•t•cfm· P,l't·al de Kxped it•flLt~ da ~~~n·t•Lal'ia de Estado do 1\1 i 11 is! l't'io da Viar;"io u Ullras
P11ldieas, na irnporfarH~ia d1~ (j~: 1:2.1$~:::! (sm;snnla ~~ dous t~on
lo.- l'f'lllo ~~ vinf.P P quaf.!'o rnil duzentos n lrinfa ~~ dous r,·,is).
pal'a a l'llllsf l'tH·.~:ão dP 11111a pn11fe d1~ oilo llll'ft•m; dt~ vão, suht'H
o rio Pans LI'IIH~. no kilonwfro ;}+HGO, da :EsiJ'ada dt•. Feno
D. Thl•t·eza Cllristina, <ll'l't'lldada úqnella emupanllia, ú (Jilíll
fiea mal'cado o pmzo dt~ st~i.s (G) Bli'ZPS pal'<i a tolll'!llsiln das
ri'SJl'~divas obras, a contar da data eill que fôt• notifi~:ada da
apJH'OVal~fío dos llli'IICionados JH'o.iecl os c oq~allll'lllns.
ParagTnp,ho ttllit·o. A desjH~za, at6 o maximo daquolla importune ia, depois d1~ apnl'ada Plll r<~gular· tomada d1~ eonlns. rlever:í eotTPr ú conta dP eapilal, no~ termos ela elau~ula 1 do
aviso n. 1G, ue 15 do i'!~Y,~t·niro ulfinw.
Hio dn .Janeiro, H dp sdcmlH'o de J 0:!7, 10G" da I lldepc~n
dencia c :JIJO da HevuLliea.
\VASHINGTON

Lms P.

nE

tiuus.\.

Victor J(oudcr.

,tbre, ao J.l.HnislLTio da Viaçiio e Ob1·as Publicas, o

Cl'Cdito csJJC-

cial de mil c quinhentas e setenta e oito Ubras esterlinas
(E .f .578-0-0), para 1Jaflatncnto lÍ firma N01·ton Mc(JlliV tC:
Co'IUJJalliJ

O Prcsiuenfc ela Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autoriza<,:ão contida no dccref.o legislativo n. 5. 222,
1Je 12 de agosto do eurrc1lln anno, o tendo ouvido o l\1 inisterio
1la Fazenda 1\ o Tribunal de Contas, na fürma cstabelndda no
art. IJ3 do Hcgulamento Ucral de Contabilidade Publica, ret-iOlve abrir, ao J\1inisturio da Viação c Obras Publicas, o cre(Jito e~pecial de mil c quinhentas e setenta e oito libras cstor!iJms (t 1. G78-0-0), para pagar ú firma Nol'fon, Mrgnw & Company o malnrial titone per' f cnccnlc ú referida firma, cncommcJHial)o pela Estrada de l•'crro Central do Brasil. c que. reeulhiclo ú Intendencia da mesma Estrada, foi com clla destruido
pelo incendio que occoncu alli em abril de 1921.
Rio do .Janniro, 9 de ~etcml.Jro de Hl27, 106° da Indepcndencia e :JU" da Ih~JHtlJiica.
\VASIIINGTON

Lms P.

DE

Victo1· Konde1'.

SousA.
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l>ECHETO N. J 7. !)05 -

DE

9

DE SE'rEMBHO Im

'1 927

i1pprova o projcct.o c o ut•çamcntos, nas ÜHJW1'lancias. de
:J6:UijJ$:!1:J c fJ. 802-·11-0, para a con~tJ•ucçiiu de um tnanuulo de J•cvcrstio na cslaçiiu de Colrudral, da Estrada de
Ferro de Pernamlntcu, arrcndtula lÍ "1'/te Grcat \llcslCI'n
o{ 1J1·a:,il Jlailwau Cumpan.y, Limilcd"
O Presiuente da Hepublica doH Estado:-; Unido:-; do Brasil.
aUundPrHlo ao que l'l~quer<~u a "Tlw Grcal \V1~Sl1~rn of llr·azil
ltaill\\ ay Cornvany, Limitcu", al'l'endalaria tia Estrada de Ferro
de P1•rnarubueo, e de accôl'do com o pat·eenr da Insp1•clol'ia Fl·dl~l'al das Estradas. eonslante do offieiu n . .1!lG/S,. de 1 de julho
du curr·enlt: anno, decreta:
~\rtigo unico. Ficam apprflvauu~ o projcclo e o tm:anH'nlo
qtw eo111 nsl.l' haixaJIJ, rulJrieados pdo dirPeLot· gnml de K-.:JH~
dit•llte da Seerdaria ue Estado do 1\linistcrio da Viar;ão c Olll'as
J>ubliea~, nas imporLancias de 3G :05'1$213 (trinta c seis contos
cincoenfa e um mil duzentos c treze réis) e f: 802-H-0 (oitocentas~~ duas libras !'Sl!~rlinas e onzo shillings), lHH'a a eonstr·uet;fio de um lriangulu de rever~fiu na cstar;fio de Coqueiral. dalllJCila estrada.
Paragrapho uni co. A despcza. até o maximo daquella imporlaneia, accresciua da de U:7'1.1$320 (nove contos setecentos
e qualol'Z!~ mil tr<~sonlo.s e vinte róis), corl'I'SJWIHlnntu {t aequisi~,;fío do f erreno para a eonslrue(.'ão de que :-:n trata, e .hi cfJed.iYada pda rcl{twren!P, dcYerú cotTl~r·, dnpois dt~ apul'ada em
1'Pgul:u lo111ada de contas, ú conta de capil ai, 11a eouJonuidade
do qtw dispÕI) a alínea c da clcan:':ula 2~ do eonlracto autol'izado pelo uccrdo n. H. 32G, de 24 de agosto de 1920.

ltio do Janeiro, n de sdenrbro de J 927, 10li
Licncia c ::::uo da Hcpublica.
'VASHINGTON LUI8

P.

0

tla Inueven-

DE

SousA.

Victor Kondel'.

DECHETO N. 17.905 A -

DE

13

DE SE'l'EMUHO DE

1927 ( .. )

Collccdc ú Sociedade lmluslt•ial Cimento Monte Liúano, Limitada, nova ]n·oro(Jaçiiu do prazo estipulado na clausula 8"
do conll'aclo celcúmdo a 18 de aoosto de 1925 entre o GuVCI'1W Federal c a J'elcl'ida sociedade
O Prl'sidento da Hepuhliea 1lo.s Estados Unidos do Brasil,
ai tt•ndl•ndo ao que requereu a t;uciedade Industrial C inwnl o
l\lonle Lilwno, Limil a da, c á vista do motivo de força maim·
allegndo pela mesma sociedade,. que a impossibilita de termiImr, denl ru do prazo que lhe fôra concedido, suas insta Ilações
d(~:-;tinadas ú fabricação de eimento com o emiH'ego de materlas vrimas e comlmstivl'is naeionac.s, resolve:
Artigo unico. E' concedida á Sociedade Industrial Cimento
l\lonl.e LilJano, Limilada, vrurogação, por mais um anuo, do
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Jrazo cstivuludo na clausula ~" do conlructo culebrudo a 18 de
agosto de 1!>25 entre o Governo da União e a mesma sociedade, para lnrmina~:iio das suas installa~,;ões para a fabr·ietu;ão
tln eirnt•nto ~~Olll o elltlll'l'g-o de Jltttlnrias primas e ClHnbusliveis
rmcimtat•s, a que se referem os decretos n.s. 17. GD2, de 17 do
Jnereiro, t' 17.807, de 21 de maio de 1927.
llio de Janeiro, 13 de setembro do 1927, 10ü" da ludependeucia e 39" da HepulJlica.
\VASHINGTON LUIS

P.

DE 8olJSA.

Geminiano Ly1'a Castro.

DECH E'J'() N. 17. !JO(j -

DE

H

DE SETE.MBHO

j)J<:

1!)::!7

Cn!a, em Londres, 1t filial tla Caixa de Eslabiliza('l1o mzne.m
/Jckrtllciu, do Tltcso/fi'O iYocionol 1111 nws IIW !'idade

r1

O Presidt•rtte da HepuLlieu dos Estados Unidos do Brasil:
Com;idcnl!ldo, em vista do desenYolYimonto das O[)I'J'a•Jít•s
da Caixa de Esl:thilizar;iio, instituída pela lei 11. G. ION, df' I~
dn dezcmbm do armo passado, que <'\ de loda conv•·niencia a
l'l'(':t~:,ão da filinl, •·m Ln!Hit·es, da JJwsrrw Caixa:
Resolve erêar, na cidade de Londres, a filial da Caixa de
Esf.ahilizac;.ão, q11o, nos termos do art. 1:3 dtukerdo rt. 17 .nw,
de t> do janeir·o do conentc armo, funccúm:u·:í :mw~xa :'1 Dnlt~
g·eneia do Tlwsom·o N:wional JJa!}IWlla c:npita1, f;flh a dii'(~('·:~·J
do rcspceLiYo delegado c telldo por auxiliares os i'llTiecimmJ·io~
da rcfcl'ida delcgaeia.
Hio de .Jmwim, H de sd('lllhro do 1!)::?7, 10fi" d;1 I ndf'JH~Il
dt•rwia ·~ ~HJ" da Hepubliea.
\V.\sJTrNUTON Ln1s
t;('{ ulin

DECHETO N. 17.007 -

DE

P. rn:

!'-~op~-;,\.

\'f//'{/1/S.

H DI~ SETEMBHO ''"~ 1D~7

f'OJtl
11/odifirw·í'Jes os novos cstntutos do .wdedode
mwm;ma "Prcvidencia do Sul", com séde cu~ l'ol'lo Alem·e, ar/optados pela assembléa uerol ,•..ctruonlinaria, ?'cali-zad,, em I f tle junlto de 1.927

Jpprnva

O Pr(~sidentc da Rcpuhliea dos Estados Unidos do nt'<lsil,
affpnffrndo ao que requereu a ~ocicrladc anonynta Cnmp:mltia
dl' ~Pgllros "PreviciPneia do Sul", rnrn séde na eidad1~ "'' Porlo
AIPgTt\ :11rforizarla a funeeionar em ~wguros dP vida, do!:lf'i'if's
e l'cnrfn:-; vitnlieins JWln dccr('to n. H.-136, de 10 111' :-;<•fniiÍlwo
df~ HHlli. J'f'~ol \'f' appro\':t r seus novos csl a lutos. adopf a do:.; pela
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assemhlJa geral extraordinaria de seus accionistas, realizada
em 14 de Junho de 1927, conforme o documento que a este
acompanha, mediante as srguintcs condirõcs:

-I
Qg estatutos são approvados eom as modificações abaixo,
que deverão ser ratificadas pela sociedade, pelos meios lcgaes, dentro de trinta dias:
Accresccnte-sc:
Ao final do ar L ~~~ o 1->Pgu in f": "salvo o disposto no § 3,.
do art. 35 do Codigo Civil" c ao final do art. 13 n seguinte:·
"sempre, porém, com observancia do que n re~peito dispuzercm as leis c regulamentos que vigorarem".
Substituam-se:
O final do art. 18, a partir das palavras - "no rcguJà ...
mcnto" - pelo seguinte: "nas leis c regulamentos que vigorarem";
O final do art.. 3:?, a partir das palavras "oifo dias", J1Clo
seguinte: - "na data do primeiro annuncio da primeira ccmvocar.ão para a rc:;peetiva reunião";
O teor do ad .. 38 pelo seguinte: ".\s votações das asscmbl~::ts g1'raes serão apuradas na razão de um voto para cada
acção, não podendo, porém, cada nceionista ter mais ele eineoenla vo!.os, pur si c cHilros tnn[us por mandante ou representado seu;
O final do art. 39 - dos soei os prcscnlcs" pelo seguinte:
- ·'do cnpii ai rí'prcsentarlo na nssemhléa pelos accionistns
pt•r:;;cnfes ou representados, sem a limitação do artigo anlerior":
O final dn art. 40, n partir das palavras - "salvo reclamação'' - pelo seg11inte: - "salvo se qualquer accionista rcquercl· que s'C'j:l feita por acções na fórma do art. 38";
O final do art. 41, a pnrtir das palavras - "c as extra ...
ordüwrins" pelo seguinte - "e a dns cxfraordinarias durante
inteJ·vallo~ razoavcis, não inferiores a oito dias";
E o teôr do al't. 42, pelo seguinte: - "A transferencia
de acções será suspensa desde a data da primeira publicação
do nnnuncio da primeira convoca~;:ão de qualquer asscmlJléa
geral até a rcnlização da mesma".

li

A socieã:ulc con tinuar:í integralmente sujcif a ús leis e
J'cgulanwnfos vigentes ou que vierem a vigorar sobre o objcclo
das suas opera~õc.'3.
R in de Janeiro, H de sclemhro de 1927, J OG" da Indcpendencia e 39" da Rcpublica.
i\VASHliXGTON

Lms P.

Getulio
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DECRE'l'O N. 17. 908 -

.1b1'c,

1W

Jlinisterio

da

DE

14 SETEMBRO DE 1927

Fazenda

o credito

especial de

8HH :981$350, pm·a pagamento a~ pessoal da Imprensa Na-

cional e "Diarin Of{icial", a que se refere a lei n. 3. 990,
2 de janeiro de 1920

dt~

O Pr·esidl~nle da ltepnLlica dos Estauc.ls Unidos do Brasil
usamlo da antoriza\;1ão contiua uo arligo 1Ülieo do decreto le~
gislativo n. 5.202, dn J7 de julho ultinw, e tendo ouvido ;)
.Tribunal de Co11.tas, na forma do Regulamento approvado pelo
àem·eto n. I G. TiO, de 1 de novembro de 1922,
Heso.Jve abrir, ao Minis!.eriu da Fazenda, o credito especial
de 89ü :!HH$:l!í0 par·a paga11wnf,~~ da gt·atificação instituída pelo
decreto 11. 3. !J\JU, de :2 de janeiro de 1H20, ao pessoal da Imprensa Nacional e Diorio Ofiicial, relativa ao período ele 1 de
janeirn de Hl2 J a 31 de maio de 1922.
ltio de Janeiro, 14 de setembro de 1927, 106" da Independeneia e 39° da Hepublica.

\V ASHINGTON LUIS P. DE SnmH.

Getulio Vargas.

DECRE'fü N. 17.909 -

DE

14

DE SETEMBRO DE

1927

A.bre, ao Ministerio da Guerra, o credito especial de 29:610$453
(ouro), equivaleu te a $ 16.171 ~73, para pagamentQ ao Comptoir Technique Brésilien, pelo fornecimento á Fabrica
de Ca'ltuchos e Arte{actos de Gue1'ra
O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto n. 5. 084, de 2 de
dezembro de 1926, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
fórnm das disposiçõPs em vigor, resolve abrir. ao Ministerio
da Guerra, o credito especial de vinte e nove contos seiscentos
e dez mil quatrocentos e cincoenta c tres réis (ouro), equivalente a drzeseis mil cento e setenta e um dollars e setenta e tres
centavos ($ 16.171.73), para pagamento ao Comptoir Technique Brésilien, pelo forneeimento feito ao Governo de machinas
e accessorios destinados á Fabrica de Cartuchos e Artefactos
àc Guerra.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1927, 106° da Independcncia e 39° da Hepublica.
\V ASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Seze(redo dos Passos.

DECRETO N. 17.910 -

NÃO FOI PUBLICADO

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 17.911 -

DE

D~

16 DE SETEMBRO

1 ü27

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito espt?cial de ~O: 446$950, pm·a pagamento a Benedicto ,tntonio
I)c1·eira, em virtude de scntcnw judiciaria
O Presidente da Jtepublicu dos Estudos UnidoQs do Bl'as11,
mmndo da autorizaoão contida nn deeret.o legislativo n. 5. 201,
ue 15 de julho do eorrenfc atmn. e fendo ouvido o :\linistori&
d:; Fazend<l n o Tribuna 1 de Conta~. na fornta cstalJelecid:\ nu
art. 93 do Hegnlamento Geral do Contabilidade Pnbliea, ro-·'mlvc abr·ir an Minislci'io da Viação c Obras Publicas, u credito
especial dn \'intn contos, quafrneenlos e quarenta o seis mil,
noyecenfo~; e eincnenta r{•is (?O :-1·Hi$ü50', para pagamento a
lli'JH'diclo .\nlonio Pt'l'l'il'H, Plll virtude do Sl'ntcnça judiciarlu.
llio de .Taneiro, 16 de st~feml.Jro do U)27, 106" da Indepeadoncia e 3!lu da Hepublica.
WASHINGTON LUIS

f'. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17.912 -

DE

16 DE SETEMBRO DE 1927

Ab1·e ao Ministe1·io da Viaçlio e Obras Publicas o credito Pspecial de 85:503$522, para pagantento de contas de t:~·ans
porte e oittr,as despczas relativas á construcção elo -prolongamento do ra1nal de Pm·mw1Jll1WJIIa e da linha do Rio
do Peixe, no anno de I 0:2:2
O Presidente da Rept;lllica uos Estados tinido~ do Hras"il,
usando· da autorização contida no decreto legislath·o 11. 5 .193,
de 8 dr- julho do corrente anno, c tendo ouvido o l\Unistcrio d~
Fazenda e o Tribunal de Contas, na fm·ma estahelceida pelo
art. ~l:-3 do HcO'ulaJ!H'nlo Geral dn ContabilidadP- P11hlica, resolve al1rit· ao iiinistcrio rla Viação ~: Obras Publicas, o credito
especial de oitenta 0 cinco contos. quinlwntos c tres mil, quinhentos c vinte e dons réis (85 :503$522), para pagamento de
contas de transporte c outras d~:spczas relativas :í. r,onstrm·ção
d0 prolonB"amcnto do ramal de Pa1·arwpnnetna r~ da linha do
rtio do Pmxe, no nnno de 1922.
Hio de Janeiro, Hi de sctcrnhr,, rle Ul27, 1Oô" rla Tndepen ..
dcncia e :mo da Rcpublica.
\VASHINGTON

Lurs P.

DE SnPSA.

Victor Konde'r.
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D~~CRE110 N. l'i. 913 -

DE

EXEC:Utl\·o
19 DE SETEMBRO DE 19:2 i

.Abre ao Jtinisle1'io da .Justiça e Negocias Interiores os C1'editos especiaes de 1. 522: 5H6$171, pm·a pagamento de despe::.as feitas, em, 1925, por conta das verbas ns. 13, 15, 17,
20, 21 e 27 do respectivo orçamento da despeza, e de
26~$50.0 e 529$331, para paoamento de gratificações addicionacs a {nncciona1'ios da Sec1'eta1'ia da Camm·a dos D'eputados
.Q Presidente da ficpubliea ri'os Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal c Contas, nos termos do art. 93 do
Regulamento Geral de Confabili.:i'ado Publica, resolve, usando
das aul orizações contidas nos arts. 1" e 2° do decreto legislativo n. 5 .11 ü, de 27 de ü'czembro de 1926, abrir ao l\1 inisterio
da Justir.a e Negocio:;; Interiores o credito especial do mil quinhentos e Yintc e dous contos quinhentos c sessenta c seis mil
cento e set1•nta c um réis (1.522:566$171), para pagamento
de ü'P.<;;pt~zas f('itas por t•onta das ycrhas ns. 13, H5, 17, :!0, 21
c '!.7 do arl. :!" da lf:'i n. L 011, de 12 ele ,janeiro de 1925, conforme a (\'PnJonsfração que a este acompanha; c os creditas espeJiat~s dP duzt•rltos ~~ sessenta e dous mil e quinhentos r(5is
(262$3-LlO) t' tJUinhenlo:5 e vinte c nove mil tresentos e tl'inta
c um réi:-:; (5:!fi*:J3l), para pagamento, respectivamente, a Virgolino da Sil\·a Portella e Leonardo do Amaral Te~tc, serventes
e actuahtH'Ilí.l• ~uardas ci'a :-3eerctaria da l~amara dos Deputado~,
de gratifieatõt's addicionaes corresponclcntrs aos pt>riodos de
1 ü'e Junho a :n Je dezt>mhro de 1!J:-!5 e de :!~l de uon•IJJbro
ue 19~2 a J 1 de dezembro de 1 U23.
Rio de .Janri1·o, 19 de sctemT1ro de 19:?7, 106° ó'a Indcpendcncia e 39'' da Republica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

Sous.\.

ilu.gusto de Vianna do Caslcllo.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
. Í)(•monstracão do eredito c:Spceial de 1. 5:!2 :566$17 L destinado, eonfc,rnto a auJul'izat;ão do art.. -1" do doereto legislativo n. 5.11 6, de '27 de novembro de 19:!6, ao pagamento ü'e
dcspezas feitas por cnnta das verbas ns. 13, 15, 17. '20, :21 c '!.7
do art. 2" da lei n. L VIl, de 1:2 de janeiro de 19:?5:
Verba n. 13

SuL-consignação n. I - Ubjectns dP expediente ....
Sub-eonsignacão n. 'J - Impressões, publieaç.õcs e
eYcntuacs . . .. , ....... .

G:500$000.
2 :500$0·00

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Sub-consigna(:fío n. ~ - Conservação e limpeza do
edificio . . ............. .
Sub-consignação n. 21 - Alimentação, inclusive a do
pessoal . . ............. .
Sub-consignação n. :?:?~Rou
pa, calçado, concertos, lavagem e engommagem ..
Sub-consignação n. 23 - Medicamentos, drogas, instrumento::: dentarios e
rlietas ................. .

Sub-consignação n. 8 - Illuminação e força motriz.
Sub-consignação n. 13-Combustivel, lub!'ificanles e
material de lubrificação
e limpeza ü'as lanchas ...
Sub-consignação n. t9 - Tclephone ............... .
Suh-consignação n. 20- Alugueis de casas para delegacias, estações e postos policiars .......... ..
Sub-consignação n. 33-Alimentação, inclusive do
pessoal, e dieta (Colonia
Corrcccional) • . ....... .

?:r>o.o~noo

80:00.0~000

11:0üO$flOO

8:0.00$000

1l'.?:500$flü0

30:5S8~351

8 :Tii$848

11 :3'.?!:1$1 09

t :iSR$000

23~

:981$.3ü 1

Verba n. 17
Sub-consignação n. 4 - Alimentação do pessoal .....
Snh-consignação n. !J - Alimentação, dieta c curativo dos rretentos ........ .
Sub-consignação n. tO-Forragem, ferragem c curativo de animacs ........ .
Suh-consignação n. 12~Com
bustivel, luhrificantcs e
material de lubrificação.
Suh-consig·nação n. t3
Custeio, conservação c
roncertos
do material
rodante ............... .
Sub-consignação n. 13 - Asseio, desinfercão d'o estabelecimento c evcntuaes ................. .
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6B:435$61ü

15:726$100;

8:188$800

9:173$333

285: í58$G72
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Verba n. 20

Snb-consigna(:ão n. 38 - AliIlll'llla~~iiP " dietas para
doPnl.es e empregados.
Sub-consignação u. 45-Combustivel, lubrificantes o
mal erial de lubri ricação.
Ve1'ba

'Jl.

179:000$UOO

21

Sub-consignação n. 301-Alimentação (Escola de Enfermeiras) . . .......... .
Suh-coJI:-dgnnçiio 11. 2:lO~DiP
f.as

:J2: 143$384

(lr11-;pilal P:wla Can-

d'ido!.
Sub-consignação n. ?3l-Alimentação rio p c s soa l
(Idem) ............... .

62:910$21'0

95:053$594

Verba n. 27

Sub-consignação n. 4 - AlimPntação e dietas ...... .

50:679$04U

'rot.al dos creditas .................. .
tos

1.522:566$171

Impm·la em mil quinhentos e vinte e dous contos quinhenc sessrnta P seis mil cento e setenta e um réis

(1.522:5()()$171\.

Prinwira s~~~~ção d'a Dircctoria de Contabilidade da Seeretaria de Es! ado da .1 ust iça e Negocias Interiores, em 13: de setembro dn 1 ~l:!l. -- P. Amaral Palet, '? official. - Visto, Bezerra de Jlcnezes, ll'i1·ector df' secç.ão interino. -- Visto, Pe1'eira .l11nim·. diJ'I'I'-Ior· geral.
0

DEC:HETO ]\'. -ti. 9 H_ -

llE

20

DE RETI~MBRn PE

1 D:?.7

AfJrc, ao .llinisterio rla A.grirnltu.ra. lndnst1·ia e Cmnmm·cio, o
credito especial de cento c oitenta e wn contos duzentos e
noventa mil oitocentos r srte réis ( 181 :290$807), para ?'eforçar os verlms ltn, H" e 1G" Jardim Botanico, Indusl1·ia
Pastoril e Ensino Aoronnrniro. J'f'SJH?Ctivarnente, do r.r.e?·cif'io r/f' 192G

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaçfío eonl ida no dC'cr·eto legislativo n. 5. 01!1,
de -1 dn JIIIVf•nJ!lJ'o dr\ l!l2G, o lendo ouvido o Ministerio da F;<-zenda e o 'l'r-illunal de f~ontns. na fórma (~stahelecida no art. U:J,
do Regul:l!lH'IJto ncral df' Contallilidadn Publica, resolvf' ahrir.
ao Ministt'r-io da _\grirullura, Industria e Commercio, o credito
especial dn cPntn C' oitf,n1 a e urn contos duzentos e novC'rlta mil
oit.ocenfos I' s1•!f' réis (181 :29091;807), para refort;;ar as verbas
4", do .Jardim Bntanieo, sub-consignações 10 e 13, réis
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f6 :000$; 14•, Industria Pastoril, suh-consignal)ão 14, n. TI,
120:000$, e Hi", Ensino Agronomico, snh-eonsignncõPs 28 <>
:H, 'l5 :2!)0$807, do cxcrcirio fie 1925.
Ilio de Janeiro, 20 de sPtemht·o do Hl27. I Oli" dn TndPprndcncia 1.' 39° da RepniJlica.
WASHINGTON LUIH

P.

DE SOVRA.

Gerniniano Lyra Castro.

DECRETO N. 17.915-

DE

20

DI~ RETf<~l'vrnR• DE

1927

Concrdc a Prwl .T. Ch·ristoph Co. rmtorizaçãn 1Jm'a r:onfinum· a
funecionar na llepulJlica
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos rlo Brasil,
atte11de11do ao que requereu a sociedade a11onyma Paul .J.
Christoph Co., autorizaria a fnnccionar na Repuhlicn pPlo decreto 11. 7. 522, de 26 rlc agosto de 190!), c dcvidamcntf~ mprcscntada, decreta:
Artigo unico. E' eo11cedida á sociedade anonyma Paul .J.
Christoph C.o., sob as mesmas clausulas que ncompanham o
decreto 11. 7. 522, de 26 de agosto de 1909, autorização 11ara
continuar a fu11ccionar na Hepublica com as alferações feitas
em seus estatutos, de accôrdo com as rrsoluçõcs adoptadas nas
assemhll~as gcraes de accionistas realizadas a 10 P n 2·1 de
junho do 1926, ficando. pm·ém, a nwsma soeiedarJP ohl'ignrla :l
cumprir as J'onnalidadcs ultcrim·ps oxigidns pela lrgislar..fíiJ
em vigor.
Rio do Janeiro, 20 de snfPmhl'O df' 1927, 10ô" da lllrlrrwndeueia e ::lflo da Repnblimt.
WASHING1'0N

LmH P. rm

8mr~,,.

GC?niniano TJ1/i'fl r:nstrn.

DECHE'T'O N. 17.91 (i

-

DE

20

J)E RF.'l'EJ\TBHO DE

1H27

!\ 7Jrr, rw Ministerio da Ao?·icultura. lndnsfda e Com.mr1•cin. n
credito especial de quatro contos r rlnzenfo.'l mil rúi.r;
( 4 :200$000), om·o. para pagarnentn de prem,io (lO e.ralttmno da Escola de Minns dr n11rn Jlrpfo. lsrorl Jlinltci1·n
da Silva
O Presirlento da Hcpubliea dos Estados Unidos elo Br·asil,
usando dn autorização contida no df'erPto lPgislatiYo mmH'J'O
5. H7-A. de 10 do jmwit•o do eoncnfp armo. P tendo ouvido o
l\finist.erio da Fazenda P n 'fl'ihnnal dn Cont.ns. nn fó1·ma do
art. !)2. elo Hf'gnlanlC'nfo (:f'ral dP Contnhilidadc Pnhlkn. resoiYf' altrir, an l\linisff't'in da Agriculturn. lnduf'f.t·ia P C:ommercio, o credito especial de qnntro contos ~~ duzPnf ns 111il r,qs
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·( 4 :200$), ouro, para fazer face ao pag·amento do premio d.,
viagem ao estrangeiro, a quo tPm direito o cx-alumno da Escola do l\litlas, de Ouro Preto, Israel Pinheiro da Silva.
llio do .Jani'Íl'O, 20 do setrmhr·o dP 1927, 10Go da Indcpcn.
Ller>ciu n :l~l" da Hf~IHtl!lica.
\VASHINGTON LUIS

p.

DE SOllSA.

Geminiano Lyra Cust1·o.

DECRETO .:\!. 17. fl17 ---

DE

21 DE SETEl\IBHO DE 1fl'27

'A b1·e, 1Jelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
S!j:/.12$197, para paoarnento a Pompeu Fer_reira da Silra,
em virtude de sentença judicim·ia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5 .188,
de 15· de junho do corrente anno, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na fôrma do rrgulament9 approvado pelo decreto numero 15.770, de 1 de novPmhro de 1922, resolve abrir, pelo
1\linisterio da Fazenda, o credito especial de 85 :71t2$197, para
pagamento a Pompeu Ferreira da Silva, de percentagens do
cargo de escrivão da Collcctoria FcdPral de Limoeiro, Bom
Jardim e Gloria de Hoytú, 110 Estado dn Pernamhueo, ('Ill Yirtude de sentença judieiaria; revogadas as disposi(;Õt·s t•m contrario.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1927, 10Go da Independencia e 39° da Republica.
\V ASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.

Getulio Vm·aas.

DECRETO N. 17. 918 -

DE

21

DE SETEl\TnRO DE

1927

:Abre, pelo llfiniste1'io da Fazenda, o credito especial de
70:455$801, pm·a pagamento á D. Yolandrr, A vila Mnaaessi,
f'ln virtude de sentença }udicin.ria

O Prcsid()nte da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo nunwro
5. 23·1, de 17 de agosto findo, e tendo ouvido o 'l'l'ibunnl de
Contas, na fórma do regnlnmento npprovado pelo dN'l'do 11111111'1'0 1 f>. 770, de 1 tle novembro de 1922, resolve:
Art. ·J ." Fica ahnrto, pelo Ministcrio da Fazenda, o credito
especial dn spfprlta contos quatr·oePntos c cinrnenta e cinro
mil oifnet•nfos e um rris (70 :155,80J), vara p~tgamento á
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D. Yolanda Avila Maggessi, em virtnd~ de sentença jndicinrin.
Art. 2. Revogam-se as disposiçõ('s em contrario.
llio de Jmwit·o, 21 de sctPmbro de 1U:.?7, 1Oü" da Jndppendencia e 39° da Republica.
0

\VASHINGTON

Lvrs P.

DE

SomH.

Getulio Varaas.

DECRETO ::\1. 17.919 -

nr::

~3

nE SETE:'.mno nE 1D~7

ApJJtova o pro.icclo c o m·çrwwnto na impo1'lando. lotol de
3.32ü:8.i7$312, JUH'a crmsl1'ucçii.o tlc Sl'is fl/'iilfl':r:ns tW
câes do po1·to de ~Yict herou

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bra~il.
aUendendo ao que requereu o Governo do Estado do Hio fl,~
Janeiro, eoncpssionurio das obras de melhoramentos do porto
de Nictheroy, e de accôrdo com o parecer da Insp('ctoria de
Portos, R i os e Cannes, constante do seu officio n. 30R, de 2D
de jnlho ultimo, decreta:
Artigo lmico. Ficam approvados ao plantas P os orcanwntos que, com este baixam, rubricados pelo direetor gPr:tl cb
Contabilidade, da Secretaria de Estado da Viação c Obras Publicas, de () (seis) :trmazens com aR dimcnsÕPR dP 7ônt't0
'X 22m,30, cada um, c o cuRto total de 3.:32li:847$312 (tJ·ps 111il
trescmtos c vinte c sciR contoR oitocentos f' quarenta ·~ sdf'
mil tresentos c doze réis) á razão de 554 :474$55.'2 (quiniH•ntos c cincoenta c quatro contos quatrocentos c setPtlla c quatro mil quinhentos c cincoenta e dois réis) por unidade, a
serem construidos no cáes do porto de Nictheroy, em suhsf it.uição aos que foram approvados pelo decreto n. 10. DO?, de
24 de junho de 1925.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1927, 1OGo da Incleprndencia e 39° da Republica.
\VASHINGTo::-r

Lns P.

DE Sor~.\.

Victor Kondr>1'.

DECRETO N. 17. D20 -

DE

2â

DE

SE'I'E:.Inno

DE

1D27

Ab1•e, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o crcrlito especial rfp setecentos c vinte c t1·es mil duzentos e noventa e
dous rr:is (72.1$292). para paaamento de rlim·ias a que fez
.iús. no onno de 191/i. o praticante de 1" classe da Adm.iui.fltracrio dos Cm-rrios dr Minas Gr'l'W'S .Taume

.IHI'f'tll'io

~Yornnlta

dr

O PrPsidrntc da Rcpnhlica dos F.st.ados Unidos dn Dt·asil,
11. ;; • ~! 1rl,

URnndo da a ulorizar;fio ron f ida no decreto legislativo

410'

AC'l'OS nn PODF.m EXEf:UTIVO

rlf' 5 de agosto ultimo, e tendo ouvido o Ministerio da Fa'ZI'tlll:t ,, o Tribunal dP Contas. na f(,rma do nr·L 93 cio llegnlatnl'nf n Unt·al dn Co ui ahilidadc Publica. 1'1\SOive abril'. ao Minislul'io da Viaofio P Oheas Pltblieas. o eredito especial de sete~~crd os e Yill..l e c ft'l'::; mil duzentos c noventa e dous réis
(7.:23$292), para pagarnenl.o rte diarias a que fez jús, no anno
de 1!H5, o prat,ir,anLc rle fB classe da Administração dos Correios de l\Iinas (lm·aes Jaynw Jnvencio de Noronha.
Rio de .Janeiro. 2:1 de scfPmbro de 1927, 106° da Independrncia c 39° ria fi,.puhl ica.
WARHTNGTON

Lms P.

DE SousA.

Victor Konder.

DECRETO N. 17.921

-DE

23

DE SETEMBRO DE

1927

Abre, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de dezesete contos novecentos e noventa e quatro mil
oitocentos e quarenta c rinco réis ( 17 :994$845). pa1'a paaamento a Aprioio Duarte & Comp. e Luiz Pires & Com,p.
de differençns 1'Pfidas nas mediç6es de trabalhos executados na const1'ucçâo da Estmdn dr F'en·o de Pct1'olina a
Thcreziua no nmw dr I 921
O Prrsicientn da nPrnhlir:-~ rios E~tados Unidos cio Brasil,
wmndo na auforizaçfto rnnlida no rlect·Pfo IPgislatiYo n. rí.2f6.
de !1 dr agosto uH imo. fl f r'ndo ouvido o Ministerio da Fazenda
e o Tribunal dP Conl :-~s. resolve abrir. ao Ministerio da Viação e Obras Publicas. o crr,dito espr.cial de df•zesete contos novecentos e novPnta ,. qnal ro mil oitocentos e quarenta e cinco
réis (17:994$8,'15). para pagamento a Aprigio Duarte & Comp.
o Luiz Pi t'(\~ & Com r. OI' rliffPrnnças J'f'l idas nas mnciições de
tr·nhnlhns I'Xf'f',nfnd!ls nn I'Onstrucdio da Esfracirt dn Ff'tTo de
I'Pimlina a ThflJ'PzirHl no anno de.1921.
Rio cif' .T:nwirn. 23 dn snfrmhro de 1927, 1 nno da Jndeprndnnrin I' :10" d:l. nl'flllhJica.
\V.\RTTlNr.ToN

LUIA P. DE SousA.

Victo1· Konder.

DEiinETO ;'\. I I. !1:!2 ---' rm 23 nE AE'I'EMBRO DE 1927
P1'0I'Orftl o ]J1'1t'Zo ]JtH'n o

}JOi'fn

rln

opresentaçlio rio projecto definifiro do

Por/lu, no Estodo do Rio rle .Tanrdro

O PrPs idt'lll" d<1 lll'll''hliPa doP. Estados Unidos do Br·asil.
visln drl l't'Qlll'l'inwnln do n,·. MiguPI Goufo Filho. COTlCI'Ssionario. sr•rn nn11:-: pant o Tllpsnnro. dP 11m porto f' rnspf'l~l iva
via ff'JTP::l n:t f'llf'Pnda rlo Forno e suas visinhanças, Estado do
Hio dP .Tan,•irn. l'llt d1·fudc do contrario nntorizado pr'lo df•crdo
('lll

ACTOS DO PODRn EXF.f1l!TTYO

n. 16.681, de 25 de novembro de 1~ 124, registrado pelo Tt·ibunal de Contas em sessão de 27 de maio de 1925;
AtfPndcmdo a que o requerento peovou ter apresentado em
25 de maio de 1!l26. dentro do prazo legal. os e.studos e projecto do porto de quP é concessionario. julgados. porém, insu fficientcs, de a1wôrdo rom o parecer da Inspectoria Federal de
Portos, Rios e Canaes;
Attendendo a que occorre o caso de forca maior, previsto
na clausula XX, da~ annexas ao decreto n. 16. ()81, de 25 de
novembro de 1924. decreta:
Artigo uni co. Fica prorogado, como opportunamente fôra
feito pelo despacho de 19 de agosto de 1926 e avisos n. 636/G,
de 13 de novembro de 1926 e n. 6, de 12 de maio do corrente
anno, ató 19 de maio de 1928, o prazo para apresentação do
projecto definitivo do Porto do Forno.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

SOUSA.

Victor Konder.

DEC:RE'rO N. 17.923 -

DE

23

DE SETEMBnO DE

1927

Approva o pro.fecfo e o orçamento, na importancia de 1·éis
22:!M0$827. pnra o augmento dos desvios que servem d exJJlmwrla da estnção do kilometro
5-829, secção sul, da
linha ltm·m•t;-Uruawq/. a Cal'ffO da Cmnpanhia Estrrrda d,.
Ff'rro Srio Paulo-Rio Graude

:u

O Prr~idente da Tlepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attenclendo ao qun l'nquPreu a Companhia Estrada de Ferro
São Panlo-Hio ClJ'atHl0 c de accôrdo com o parer.er da Inspectoria F~deral das Estradm;, constante do offir-io n. 671/S, dr
8 de snf Pmhro do ('.orecnte anno. decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados o projecto e o orçamento, quo com esfP haixam. ruhricados pelo director geral
de ExpPdienf.r da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação
c Obras Pnbliras. na importancia de 22:940$827 (vinte e dous
contos n':w~cPufos P quarenta mil oitocentos e vinte e sete
réis). para n augmrnfo nos desvios que servem á explanada
da rstae~n rlo kilomofro 815-R29. seceão sul, da linha HararéUrugml~'. a cargo na r.ompanhia Estrada de Ferro São PauloRio GrandE'.
Pnragrapho unicn. A despeza, até o maximo daquella importanl' ia. riPpois rir apurada em regular tomada de conta.s.
deverá s1~r levada :í conta das taxas addicionaes de que trata
o termo de revi ~no dP 12 rte maio de 1924.
Rio rle .TanPiro ..?3 de seh'lmbro de 1927, 106° da Independrncia P i1!1° da Hr>pnhl ira.
W~\SHINnTo:-.r

Lms P.

DF. SousA.

Victor Konder.

(7.523)
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DECnJ~To
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N. t'i .n~'t -

IH<:

:>:J

nE RETEl\mno nE

1021

Apm·ova o P?'o.iecto e o orr:amenlo, na importancia de réis
16:783$620. para a const1·uccão de um desvio de duas chaves, no kilomctt·o 330+735,20, do ?'amal de Santo Eduardo,
estação de Santa Bm·bara, da Estrada de Fen·o de Caranaola, a COl'(/0 da "The Lropoldina Unilwou Companu, Li-.
mite(l"

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nttendendo ao qtw requereu a "The Leopoldina Railway Company, Limit.r1l" e de accõrdo com o parecer da lm;ppctoria Federal das Estradas, constante do officio n. GOJ/8, dn 11 do
agosto do correnl e anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvado.s o projecto e o orçamento,
que com este baixam, rubricados pelo director geral, interino,
de Expediente da Secretaria de Estado do 1\linisterio da Viação e Obras Publicas, na importancia de 16 :783$·620 ( dezeseis
contos setecentos e oitenta e tres mil seiscentos o Yinto réis),
para a construcção de um desvio de duas chaves, no Jdlometro
330+735,20. do ramal df' Santo Eduardo, estação de Santa
Barbara, da Estrada de F0rro de Carangola, a cargo da "The
Leopoldina Hailway Company, Limited", em substituição ao
desYio morto, cuja construeção foi autorizada pelo ayiso numero 51, de 7 de agosto de 1926, daquelle ministerio.
§ 1 . o ,Fica marcado á mencionada companhia o prazo de
hes (t3) mezes, a contar da data em que fôr notificada da approvaçfto do projPeto pelo Governo, para a conclusão das obras
de que se trata.
§ 2. o A despPza. aL1~ o maximo da citada importancia de
16:783$620, dPpois rle apurada em regular tomada de contas,
deverá ser lPYncla á conta do capital da Estrada de Ferro do
Carangola.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1927, 106° da Indepen ...
dencia e 39° da Republica.
._:
\VASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

DECfiETO

~.

1 i. n2;; -

nE

2:1

DE SETE:vmno DE

1 ~1:?7

.-lln·(', ao Jliniste1'io da Justir:a e .Yeaocios Intcl'iores, creditos

CSJH•ciars. na importancia de 118:1l2~í~8. pm·n Jr.f'Orrer
11n Jmganu·uto de d•'spe:.•r.~: feita,~: JWl' cnnf:r de f/i1·ersrr.ç
!'•'/''}(H rf,·, ··:-·.•'l{!•')lt,, drr "'"'Ji''::;l!,
l'Í't"P'" ;;···
•·rr·tr·ir·Í·I
ri:' t Çl:,?j

O Presidf'nle da RPIHlblica dos ;Estados Unido;: do P.rasil,
fendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do a·~L ü3 do
RegnlamPnto Geral de Contabilidade iPnblica, l'i.'SOlvr. m~ando
da autorização constante do art. 1° do deer·~·to lf'~hlativo
n. 5. 208. de 1 I}(' ugosf o ultimo, abrir no MinistPrio drt .lustiça
c :\'pgor.ios Inferior(';;; rredilos e~rwciacs. na impnrlancia de
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cento e dezoito conf.os setecentos c doze mil qnutroc>t'IÜos c
:vinte c oito róis (118:712$128), para occorrcr ao pagamento ue
dcspezas feitas, conforme as quantias adeante indicadas, por
conta das seguintes verbas do orçamento da dcsp:~za do mesmo
ministcrio, vigente no exercício de 1925:
A'
A'
A'
A'
A'
.A.'

verba 15", consignação n. D• ••••••••••••••••
mesma, consignação n. 26 ................. .
verba 26", consignação n. 5 ................ .
mesma, consignação n. 9 .................. .
mesma. consign:u:ão 11. J 1 ................ - .
Ycl'lJa 3 í" ... -..... -....................... .

27:785$8:23
2:309$907
GH:H35$6Uü
8 ·:~,0$000
6::371$000
5 :0 1i0$000

lHo de Janeiro, 23 de setembro de Hl27, 106° da Independcncia e 39° da Hcpublica.
\V.\HIII.:-JGTO:'l"

Lns l'.

DE

Sots.\.

.1uausto de Vianna lia Casfello.

l>EcHETu N. 11. u.::G

-

uE :2ü ut..: sETE~mrw DE HJ:n

.4brc, ao MinistcJ·in da .Justiça e Nc(Jocios InteJ•iores, os aeditos especiaes de ~32 :638$329, 20 :000$000, 8 :000$00'0 c
30:000$000, 1J01'l' paoamento c di ar ias aos of{iciacs e aslJirantcs, de uju.das ele custo aos saraentos em dili(fencias
c um. rrforço addicional aos sm·r~cntos da Policia Mil.itw·
do Disl1'iclo F'edcral

O Presidente da HcpulJlica dos Estados Unirlos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal do Contas, 11os termos do art. U3 do
Regulamento Geral de Contabilidade Publica. resolve, usando
das autorizações contidas nos arts. 4°. 5°, 7o e 10 da lei numero 5.167-A, de 12 do janeiro do 1927, abrir, ao l\IiniEtcrio
da .Justiça e Negocias Interiores, os creditos especiacs de réis
432 :ü38$329. 20•:000$000, 8:000$000 c 30:000$000, para pagamento de addicionaes aos sargentos, de ajudas de custo e diarias aos offieiacs e aspirantes, de ajudas de cu~to aos sargentos em diligencias e um reforço addicional aos sargentos da Policia l\lilitar do Districto Federal. conforme as
t:cmonstraçõcs juntas.
Hio de .Janeiro, 26 de setembro de 1927, 10G da Indcpcndencia c 39° da fie publica.
0

\VASHINGTON LUIS
~1uyusto

P.

DE 8oUSA.

de Vianna do Castcllo.

AC'I'OS DO PODBR EXECUTIVO

!DECRETO N. 17 . 927 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1927

Abre, ao JfinisteJ·in da Justiça e Negocios Interiores, o_ credito
especial de 6:3 :557$G/:l, para 1mgarnento dos vcnc1rnentos
aos sub-inspr.f'fvJ·es sanitarios do Departamento Nacional
de Saude Publica, nomeados ern virtude de sentença judicia1'ia, r~om r·xcepção dos Drs. Flavio Pinheiro da Silva
Porto, Gustavo de Sá Lcssa e Abelm·do Marinho de Albu-·
querque
O Presidente 1!a Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usand'o da auloriznt.ão l'ontida no art. 1° do decreto n. 5. 209,
de 1 d1~ agosto de I !1~7. c depois de ouvido o Trilmnnl do Contas, no~ U•rn tos lfp :u·l. H~! do Ilog11lammüo Geral d'n Cnnf.abilidadc l'uoliea, rcsoh e abrir, ao Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores, o cretlilo especial de sessenta e tres contos quinhento.:; e eincoenta e sete mil quinlJentos e setenta c trcs réis
(63 :557$573), para pagamento dos veneimentos aos sub-inspectores sanital'ios do Departamento Nacional de Saude Publica,
que foram nomeados em virtude de sentença judiciaria,
constantes do precatorio dirigido pelo Juizo Federal à'a 2n Vara,
com excepção dos Drs ..Flavio Pinheiro da Silva Porto, Gustavo de Sá Lessa e Abelardo Marinho de Albuquerque.
Hio d'e Janeiro, 26 de setembro de 1927, 106° da Independencia e 39o da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17.928 ----

DB

27

DE SETEMBno DE

192'7

Adhesão da Esthonia á Convenção dr. Berna, revista, para ai
JJ'totccçtw das obras littera-rias e artísticas

O Presidente lia Hepublica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhcsão da Esthonia á Convenção de Berna, revista, para a protecção das obras litterarias e artísticas, assignada em Berlim em 13 de Novembro de 1908. assim como
tambem ao Protocollo addicional a essa ConvenÇão, assignado
em Berna a 20 de Março de 1914, conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores a Legação da Suissa nesta Capital, por Nota de 29 de Agosto de 1927. cuja traducção official
acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1927, 105° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON

J. . . UIS P. DE SOUSA.

Octavio Manuabeira.

AdTOS DO PODlm EXECUTIVO

Traduccão official:
Legação da Suissa no Brasil- Rio de Janeiro, 29 de
Agosto de 1927 .
Senhor Ministro,
De ordem do meu Governo, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exccllencia que, por Nota de 9 de Junho
de 1927, a I ,egação da Esthon ia, na nuissa, fez saber ao Conselho Federal que a Assem!Jléa de Estado csthoniana adoptou, a
31 dn i'vlaq:u de I W.?i. mna lei approvando a adhesão da Esthonia á CollY<'II~:ão d,. BC'l'lla, revista. para a prol.ct~ção das ohras
httcrarias e nrti:-:;1 ica', assignada em Berlim em 1~~ de Novcmbt·o d11 1!>0R assim ~.;umu tnmbem ao Protocollo addicional
a t>ssa Con vençflu. assignado em Berna a :20 de .Março de 1911!.
De aeeurdu t'llin as disposit.:õc~ dessa lei. a Est hon ia raz
uso tio dirl'ilo pt·evisto no art. 25 da Convenção du 1!J08,
sub~ I i I uindo as d H;u~:ições dessa Convcncãu quo se rel'ercm
ú protccçãu du di n·i lo de traducção das obras li iterarias e d11
direito de representação das ohras dramaticas ou dramaticomusicaes pelas conl idas no art. 5 da Convenção assig·nada em
Berna em !) ue Sd<~mbro de 1886 (redacção dada a esse artigo
na Acta addicional assignada em Paris em ~ de Maio de 18!JIG),
assim como pelas que se conteem no art. 9, alínea 2, da mesma
Convenção de 1886.
A adhesão terá effeito a partir de 9 de Junho de 1927,
data da No la esthoniana.
Essa No ta diz a inda que a Esthonia deseja ser collocada
na sexta classe para a sua participação nas despezas da Repartição Intcrnadonal.
Aecrcseenl aremos que, em vir f udc de uma Nota da Legação sul)r:wilnda. dl' 12 de .Julho de 1927, a protecçfto do direito t c autm· cslú et~gida na Esthnnia. pela antiga lei Rus.sa
de 20 de Mart,:o de 1!H 1, sobre o uin~ito do autor, lei da qual
appart~eeu uma traducção franeeza no jornal official da Rnparti~;fío Jnlci·Jlacional de Berna Le Drnit d'Attlcur. anno 1911,
pagina 90.
Rognndo a Vossa Excellcncja do se dignar tomar nota dessa
auhesfío. aproYrifo t·~ta oecasifio, Senhor Ministro, para lhe
reitcr;n· a :-;pgumnt.:a da minha mais alta consideração.Gcrtsch.
Ao Senhor Doutot· Oclavio Mangabeira. Ministro de Estado
uas Hclaçõcs Exteriores.

))RCRETO N. 11. 9?!1 -

DE

28

DE Sm-I'EMnno DE

1927

Aln·e, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de
220 :3i2!fl140, para paamnento ao engenheiro Maximo Linhares, crn 1'irtude de sentença judiciaria
O PrrsidPnte da Rrpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da anl oriznt;ão contid'a no decreto legislativo n. 5.236,
de 17 de agosto do coerente anno, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na fórma do regulamento approvado pelo decreto numero 15. 7 7O, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir pelo

AC.:l'OS bo PuiJEít EXÊC.:UTIVO
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l\linist(•rio da Fazenda, o credito especial de 2:.!0; :3.12$110, para
pagamcnb:-- ao pngenheiro l\laximo .Linh.a~es, em virtude ~c scntPw:a ,jud iciaria; reYogadas as dtsposu:oes em contrariO.
'H i o de .Janeiro, 28 de setembro ele 1927, 106° ela Inelependcncia c 3Uo da HepniJiiea.
\V.\Slii~GToN

Luis P. DE Sous.\.

Getulio Varaas.

DECHETO N. 1 i. U30 -

:lbl'c, pelo

Jlinistcrio

DE

:!S

DE SETEl\lBfiO DE

1!)27

especial de

da Fa:.enda; o credito

48 :631_$(i8U, para pa(Jmnento, em virtude de sentença ju-

diciaria. ou 'llll1}m· reformado do Exercito José dt' Maua-4
lluícs Fo11touru
O Presidente da Hepubliea dos Estados Unidos elo Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 232,
de 1i de agu:;lo ultilllo, e lt•nt/,) om·ido o Tribunal de Contas,
na f(írma do regulamento approvado pelo decrefo n. 15.770,
de 1 d(! no\·emlwo de J 02?. resolve abrir, pelo .Ministerio da
Fazenda, o c!'erlito especial de .18 :t>.:M$689, para pagamento
em Yirtudc de sentença .i udiciaria, ao major reformado do
Exercito Jos1.' ele Magalhães Fontoura; revogadas as disposic;üc::; em contrario.
Ilio de Janeiro, 23 do sdemlJro ele 1!t!i, lOGo da Inclcpendcncia c 39'' da Hepublica.
\V.\tiHINGTON

Lms P.

DE

SousA.

Getulio Vm·aas.

bECHETO N. 1 7. !)31 -

DE

20 DE SETEMBno DE 1!):27

Modifica o nni{onne mul de uso interno dos of{iciaes da ,tJ•..
mada c estabelece esse uniforme para os sttb-o{{iciaes
O

Pre~idenf.c

l'f'~olvc:

da Hepubl ica dos Estados Unidos do Brasil

.Art. 1. o O dolman azul a que se refere o regulamento para
os uniformes dos officiaes da Armada e Glas~cs Annexas, approvauo pelo decreto n. 16.001, de 6 de abril de 1923, passa:
a ser o Sf~guinte: dolmnn azul, de fianella. de modelo igual ao
do unifôr!m' branco, mas com os botõrs ela frente e dos bolsos
inüsivei;:;. Platinas iguacs :ís do uniforme branco .
.Art. 2. o O uniforme de dolman e cal«;:a de flanclla azul
será tambem usado pelos sub-officiaes em serviço interno,
substituidns as platinas pelos distinctiYos nas mang·as elo ~oi ..
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man como no uniforme branco.
"Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
Jlio de Janeiro, 29 de setembro de Ul27, 10G" da InderJendeneia c 39° da Hepublica.
\VASHINGTON LUis P. DE SousA.

11l·naldo Siqucil'a Pinto da Luz.

DECHETO N. I '7. 932 -

DE

3

DE OUTUDI\0 DE

1!:127

Aln·r·, ao ftlinislcrio da Juslit:a e Nr·uocios Iutcrim•t•s, o credito
CS]Jt~dtrl de 1 r> : :m2!ji'S·(i(i, wu·a }Jt1(JfUitr~nlo oltJ :H dt~ dt''Zt'J/1.IJro de 1!~21i, rh~ at·n·cscimo tle vcnciulcHtos a llcsemfml'!f''dol'cs da Cu1'te de L1ppcllaçüo

O Presidente da Hepublica dos E~tados Unidos do Brnsil,
tendo consull a do o Tl'ibunal de Contas, 11os tnrmns elo art. !13
cio Regulamento Geral de Contabilidade Publica, e usando da
autorização do decreto legislativo n. 5. 223, de H> de agosto
dr:ste annu. 1'{\'iolve abrir, ao Ministcrio da Justiça c Negucios
Interiores. o credito especial de 15 :392$GGG, para a ti cndcr ao
vagamento ·de accrcscimo de vencimentos aos dcsemhargadot'l':-i
da C1irfe de Appr!lação Pedro dr Aleanl.ara Nahtwo de Abreu,
Alfrrdo dn Almeida llllSSf'll, Alfrf'do MíU\hado nuimarãl's (l
Virgílio de Hú Pm'l'.il'a, desde a data em que fizeram jús a I aes
accrcseimos até 31 de dezemhro de 192·6.
llio rlc Janeiro, 3 de outubro de 19:.?7, 1D6" da Indi'P''Ildcncia e 39° da ncpulJlica.

W ASHING'fON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17. !)33 -

DE

3

DE OU'I'UBBO DE

I 927

.Jln·c, ao Minislcrin da Justiça c Nr~uocios Interiores, o ('/'edito
especial dr~ 1 : fii~:Jlf;:{:l:J, }JfTl'a paamncnlo ao nr. Luiz Este'Vtío de Olivdra, Juiz federal na sccçtio do Pm·tí, dt' uralif'icação mldicional, no periodo de 18 de setembro de 1U:.?2
a 31 de dczcutbro de 1923

O Presidente da Re11Uulica dos Estados Unidos do Brasil,
fendo ouvido o Tribunal de Contas. nos tf'rmos do art. 93 do
llegulnmcnto Geral de Contabilidade Publica, resolve, usando
da autorização do decrdo lPgislativo n. 5.1 nt de 11 de julho
d0stc anno. a nhrir, ao I\linisfcrio da .Justiça c Ncgocios fnl.criorPs, o {'redit.o especial de 1 :543$333, para pagamcnl.o no
Dr. Luiz Estevão de Oliveira, juiz federal na secção do l'ar:í,
Leis de 1927- V oi. II

27
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da gratificação addicional que deixou de receber, no periodo
d1' 18 dP sPiemtwo dP Hl:!2 a :li rlc dowmhro rle Hl23.
Jtio de .Janf'Üo, :_;. do outuht·o rln HJ27, iüno da Jndepondencia o 39° da flcpuLlica.
\VASHINGTON

Luis P.

DE

SousA.

A uouslo de rianna do Castelln.

OECIII•:To N.

17. !l:l.'f ---- nE :1 rm OPTUnno nr: i!l-27

A brc, ao lllinistcrio da Jusli(~a c Neaocios lnte1·iores, o crr~rlito
especial rir 13:169$287, ouro, para pagamento á "The Rio
de Janeiro Ci/11 bn]n·ovruumts CoTnpany, LimUed", dos jn1'0S sobre o capital c m preomlo no serv·içn de esgotos dos
bai1Tos de CopocafJono. l-eme c lpanema, durante o 2" semestre de 1!J2:J
O PrPsidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1o do doere to 11. 5.1 9;,,
de J 3 dl) julho de 1927, e dnpois do ouvido o Tribunal dn Contas, nos termos do ar L. n·3 do llegulamento Geral de Cpnf.abilidade Pnblica, rr•solve abrir, ao Ministerio da Justiça c Ncgoeios Jnteriore~. o eredilo espceial de trezo contos quatrocentos o sessenta o nove mil duzentos n oitenta c sntc róis
(1':.~:109$287), ouro, para pagammtto :í "Thc Rio de .lanciro
Cif.y Improvemcnts Company, Limited''. dos juros corrcsponclentcs ao s'egnndo semestre de 19:?3, sobre o capital empregado
nas obras do p~·gotos dos bairros do Copacabana, Leme e IpanPma.
Hio dn .Tanr•iro, 13 de outubro de 1!l27, iO•üo da Indr~pcn
deTH'ia. o ~!9" da HPpuhlir·a.

W AHHING'l'ON IJUIS 11 •

DE SousA.

Anuusto de Vianna do Castcllo.

DECflE1'0 N. 17. 9:JG -

JJE ,. DE OU'fUBHO DE I !):!7

Concede a ,lflcn lC· Cmnpanu autorização para continuar a
{u.ncrimmr na Rqltlblira c tm·na sem c{(cilo o decreto mtmcro 17 .OG5, de 15 de rmlttbro de 1925

O Prnsidt•rllo da ltcptilJliea dos Estados Unidos do lkasil,
at.f.PtHicwlo ao qw~ reqtH'l'PU a soeiedadP anonyma Ulcn & Culllpany. autorizada pPlo dPet·rlo n. 1G.2H). de 28 de novf'tnbro
do 19:?·3, a fliiH'cionar na HL'lHII•lien, e devidamente rr•prPsentada, dceret a:
Artig-o 1micn. E' concr•dida ú 8ociedade anonyma "TJJcn &
CrlJllfH\Jly·· :\UI nrizar;ão vara nr 1\·anlelltl' funccionar na Ilt'pu-
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blica, com as alterações feitas em seus estatutos, na conformidado das l'osolu~~ões ndoptadas em asscmhléas goraos de acci<mistas, nmlizadas a tri do dezembro
1H2·í e 3 de novembro de 1926, e sob as mesmas clausulas que acompanham o
citado decreto n. 1G.~fl1. c tornado sem cffcitu o de n. 17.0G5,
do 1[) do outubro do 1925, que o revogara, ficando, porém, a
alludida soeierlado obrigada a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Hio do .lanoii·o, 4 de outubro de 1D:!7, 10üo da Indcpendoncia c :19" da Hrpubl ica.

ue

\VASHIN<iTUN

Ll!ls 1'.

1m

tioUSA.

Gcminiano Lyra Castro.

J)J~C;tETO N. 17. 9:3G --

llE

5

DE OU'l'UDHO DE

1927

Concede lutlol'i::,uçtlo â "Snn Insurance O{f'·ice Limitecl", com
sédc em Lmulrcs, Inulatcrra, para f'unccionar na Republica, em scuw·os c rcseuw·os tcl'reslres e maritimos e
o·pprova seus estatutos

O Presidente da Repu1Jlica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo ao que rr·qucreu a ~ncicdade Anonyma "Sun Insurmtge Offico I~imitod", com sédo em Londres, Inglaterra,
resulYt~ t·oneedt•r-lhe autol'ização para funccionar na Repu}Jlica, ovcrando em seguros e rrscguros 1crrestres c maritimos e rupprovar os seus eslatutos, eonforrno os documentos
que a este arompanhwm, mediante as seguintes clausulas:
I
A <'ompanhia fiear·á suje i Ia integr:Hmenle :í.s leis c regnl:l!tll'nl os <'m vigor ou quo vi('rem a vigorar sobre o ohjecl o da sua concessão c terá a duração do ~f() annos.
li

O eapifal para as suas operações no paiz é de mil contos
dt~

rt'is ( 1.000 :000$), de que dous terços deverão ser reali-

zados dentro do dous annos da data deste decreto.

III
A companhia cffcctuar·á no Thosuuro Nacional, denlro
do pmzo -tio scsscnl a din.-; da data .flpsto deereto, o doposito tio
duzt•llf os eontos de réis (:?00 :OOO!l!i), para garantia inicial dn
suas opcracõcs.

IV
A lt;m i la rost'rnt rio riscos não r.xpirados, fica a cornpan h ia ohrigada a consl ituir uma reserva do contingencia,

420

ACTOS DO PODEil EXECUTIVO

tirada dos lucros liquidas annuaes, verificados nas suas operações effcctua~Cins no paiz. na proporção de 20 % até ·que a
mrsma atting·a a imtHH'laneia do erypital declarado c da h i por
dPantP, na propurt;ão (11' 5 %, ou o quo for adopLadu por qualtJlH'r outra

disposição legal ou régulamentar.

Rio do Janeieo, 5 de outubro de 1!):27, 10()'' da InriPpenfiPtteia ~~ :Jn" da Hepuhliea.
\YMHIINGTON

LUis P.

DE SousA.

Getulio Vn1'(las.

DECHETO ]\'. 17. !J37 -

DE (j DI.~ OUTUBHO DE

1 !):27

Ab1·e, ao lllinistcl'Ío da Gucrm, o c1·cdito especial de 27:000$,
]Jara JW(flllllP-nto a JJ. F1·aucisca Procopia llliiller Pichrth,
tio }JJ'q·o de sua cusa, adrJuirida }Jcla. União
O l'rcsidente da Hepubliea dos Estado~; Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto n. 5. 2üG, de 28 de
julho ultimo c fendo ouvido o Tribunal de Contas, na fôrma
das disposições em vigor, rPsolvo abrir, pelo Ministerio da
Guerra, o ert•dif.o nspccial de vinl o o sete <·ontos d~ réis
(27 :000$000),, para pagamento a D. Francisca Procopia Müller
Picheth, do preço da easa do .sua propl'icdacte, á rua ConsPlheiro
narradas n. 79, om Curityba, adquirida lH'Ia União, por intermedia do 1\linist~rio da Guerra.
Rio do ,Janeiro, 6 de outubro de HJ~7, 10•0" da lndepcndcneia c 3U 0 da Hepublica.
\VA~UING'fON LUIS

P.

DE DOUS.\.

Nestor Sc::.c{rcdo dos l'assos.

DEcn·gTo N. 1'7. u:Js -

DE

10 DE ou1·uuno

m~

1927

A brc, ao lllinislc1'io da .Tu.st-iça e Ncaocios lnterioJ•cs, o credito
extraordinm·io de 100:000$, pru·a attender ás desp~zas 1'Csu.ltantes do combate a SU1'ios epidemicos de qualqu.c1' natnrt~za, que se mani{cslcm em qualquer rumlo do lt'J'I'itorio nacional

O Presidente da Hopuhlica dos Estados Unidos no HI'Usil,
usando da auf orizaçfio contida no § 1". do art. RO do dt·eret o
n . .1. ;,:30. de 28 de ,janeiro do 1!).2:?, P t)(~pois de ouvido n Trihllnal dC' Cnrllas, nos f(•rmos do art. ~H. do H(•gulamcntn Geral
df' Contabilidade Publica. reco)\·() abrir. no 1\linistnl'in da .Jnst i('a
n NPgneins Jnf.er·iorPs, o erPdito nxlraordinario de cem rontrls
de réis (100 :000~000), vara atlendcr :'ts dr~::;pezas re:.;ullante.:;
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do combato a surtos opidemicos de qualquer natureza, QUI\ Jllll'
acaso,, se manifestem em qualquer ponto do· territorio naeional.
Hio do ,Tanoiro, 10 de outubro de 1927, 10üo da Indcpcn~
dl"ncia c :mo da HPpulJlica.

P. DE SOUSA.
Auousto de Vianna do Castello.
WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 17.939 -

DE

10

DE OlTTtJHRO DE

1927

Abre, ao lJ!inisterio da Justiça e Negocios Interiores, o credito
especial de 3:212$258, para 1mgarnento da pensão roucedida tw mwrda ri vil de 1• rlosse, A defino nominaos de Figueiredo
O Presidente da Rrpnblica dos Estados TTnidos do BI·asi!,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 9:1 d11
Hegulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, nsando
da autorização constante do decreto legislativo n. 5.220, de
8 de agosto ultimo, abrir, ao l\Iinisterio da Justiça e Negocios
;fntm'iores, o credito especial de tres contos duzentos e quarenta e dois mil duzentos e cincoenta c oito rl'·i~ (:3 :2ft2$25H.',
vara l'ffecf.uar o pagamenfo, relativo ao período de 28 de oul.uhro de 192() a 31 de dezembro de 1927, da pensão concPdi<h
r-o guarda civil dn 1a classe da Policia do T>isfricto F('dl't':tl,
Adnlino Domingos de Ji'igueir'cdo, no~ f Prmos dos arfs. 1" da
lni n. :1.605, dn 11 dn dPznmhro de 191R, n 111 do rngnlamPnto
appt·nY:Hio pPio d••eJ•pfo 11. 1:LH7H, dn H de llO\'I'Illll!'li dl' HH!l.
Rio de .lanf'iro, 10 df' onfuhi'O dn Hl27, 106" da lndi'JH~ll
dcnc ia f' 39° da Repnl1lica.
\Y\RIIINGTON

Lms P.

DE SoU RA.

A U(J1U:fo dr> Virmnr( do

DECRETO N. 17. 9<ÍO-

DE

11

DE OtJTPDRO DE

Costr>llo.

1927 ( *)

Approva o regulamento das Caixas de Aposentadoria tJ
Pr>nsôes rios Portua1'ios, a que se r('fcrc o art. 7:; rio
deaeto l('gislativo n. !L 109, de 20 de dezemb1'o de 1.926
O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brnusando da antorizacão fJUC lhe confere o art. 75 rh dt'crt•l o IPgislaf ivo n. 5 .10H, do 20 de dezcml•ro de 19~ü, <lenda:
Art. 1." Ficn npprovado o regulamento das Caixas dn
AposPn tarlm'ia c PPnsiiPs do::; Porl1tarios, que a Pstn acom~11,

( *) Com

Offirial

n rectiflcação constante dn ]mhlicação feita no
de 27 de outubro dl' 1 !J~7.

Dia1"io
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pau h a, assíguatiu pelos 1\liuistros ue Estado dos Ncgocios da
Agricultura, lndustria c Commercio, da Viação c Obrac; Publicas c da Fazenda.
Art. 2. Hcvogam-sc ag disposic:õcs em contrar·io.
Hio do .Tanniro, 11 dr ontnhro de 1927, 1Oô" da InrlPIH'JHieneia r~ :HJ" da Hcpubliea.
0

'VM; IIING'roN Lms .P.

DE

Sous.,.

Ge1niniano Lyra rastr-o.
Fictor J(otulcr.
r:etulio Val'{lfls.

Regutamento a que se refere o decreto n, 11.940, ~e 11 de outubro
de 1927
CAPITULO
DA JNR'J'JTTTJÇÃn DAR Cl;\TXAS DE APOBF.NTADnnTA ~ PF.NRÕER no~
PORTTJARIOS

ArL 1. Todas ns empresas que exploram serviços dr
nnrtos do paiz, a cnrgo da União. dos Estados, dos Municipios, ou de particulares, terão Caixas de Aposentadoria c
Pensões pnra o seu pessoal, regidas pelas disposições do presente regulamento.
Art. 2. 0 São considerados portuarios e associados ria;:;
Cafxns de Aposentadoria e Pensões. para os fins do prnscntc regulamento, todos os empregados ou jornaleiro::; dr>
uma empresa de porto, que lhe prestarnm serviço effectivo,
do caracter pcrmammte, por mais de 150 dias, sem inV~r
rupção, Rejam fnnccionarios de ordenado mensal, sejam opcrarioR diaristns de qualquer natureza. 011, ainda, trabalhadores que percebam por peças manufacturadas ou applica1n~
(dccJ'do legislativo n. 5.109, art. 2
§ 1. 0 Os aposentados não perderão a qualidade de portuarins, nara os dfnifos do presente regulamento.
§ 2. O pessoal cxtranumerario sujeito lÍ escala, dnsdn
nnc compareça ao serviço, sem nenhuma falta, durante tf.O
dias ·successivos, vara os quaes tenha sido escalado, s~:r:'í
igun lmmHc r.onsir:lcrado portuario, não se computando na
c~nntagem desse tempo as promptidõ·es, mas
observando-Re
nnra o calculo do pagamento da .foia e da contribuição do
:l % as disposições do art. 20 deste regulamento. exr-cp!nados os Pstrnnhos :i f'n1presn, que prcst.arPm servi('m; tcmporal'ianwnto nas vag-as tWPnft1ars nu por nccnmuln df' SPrvir:n.
Art.. 3." Serão tambem considerados portuarim; (lei f~itn
clà, nrt. ~ 0 • ~~ 3". 4°. (io fl A
nnra M effpif ns do prnscnfc
rNmlamrnfo, urna yrz que cumpram as obrigações nclle cstatuidns:
n.) os medicos e p·harmaccuticos das Caixas, que prrccham vencimentos mensaes;
0

11

0

0

).

).
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b) os empregados das Caixas;
c) os cm1)regados das Cooperativas exclusiv:uncnto de
porl.narios, quando sujeilas ás administrações ou á fiscaliz!lc;ãu das empresas;
li) os professores c professoras das escolas mantidas ou
subvencionadas pelas empresas e destinadas oxclusivanwnln
~H~s portuarios e seus filhos;
e) os empregados de empresas de portos que passaram
a prestar serviços, por determinação das respei}tivas admi-·
nistraçõcs, em outras empresas, ainda que estas não estejam rmmprchendidas no presente regulamento;
f) os rnerlic~os, ptharmaceuUr.os o srus auxiliarPs, a qu -~
s~: rdPro o ~ 3" dcsl c artigo.
§ 1.0 As pessoas a que se referem a~ loUras d c f do
rn·rscnte artigo pagarão ~s contribuições em dobro c sô porll•rfío ~or inscriptas como associadas depois 11o provarem a.:;
qualidadns (•xigidas nas referidas loUras.
§ 2. As pessoas a qnn sn rr.fni'c a loUra n cont.rilmlrno
como portuarios, de accôrdo com os dispositivos do tJrt·St'ntc regulamento.
§ 3.0 Aos medicos, pharmaceuticos e seus auxiliares que
continuaram a servir aos portuarios nas antigas associações
porf.uarias será facultada a aposentadoria, uma vez que contT·ihnam como portuarios, no regimcn deste ·regulamento, pagando a~ contribuições em dobro.
0
·~ 1. Aos teclmicos, aos funccionârios de administrar:fío
e aos operarias de construccão de portos ou de outros trabalhos de caracter transitorio, quando realizados sob a admini~f.ra(ião das respectivas empresas, e nella ndmHtidos ro!IHI
empregados, na sua definitiva organização, será contado o
tempo de serviço prestado (lei citada, art. 2°, § 7°) .
§ 5. 0 Nos casos do paragrapho antecedente, o tempo de
serviço será contado desde a exvloração ou outros trabalhos
prci i minares dos portos.
0
§ 6. Os contractado~ para serviços tcchnicos c~pcciac~.
nf.ó no prazo maximo de um amw só serão considerados pm'ftmrlns, para os cffeitos deste regnlamont.o, si, t.rrminadn o
cnntracto ou o prazo .acima referido, continuarom a prestar
SPl'Vic.~os á empresa on si, antrs ele terminado
o contrac! o.
passarem a _exercer funccões de caracter permanente, contamJo-sc dnh1 em demite o tempo a aposentadoria.
§ 7. 0 Não será, porém, considerado como em serviço
f ransiforio o pessonl do quadro de uma empresa qnc, de acC(it·do com o rcflpCctivo rrgnlatnPnfn, prestar scrvico pPr'm111Pnlc nos trabalhos de construccão.
0

CAPI1'ULO U
DOS FUNDOS DAS CAIXAS

Art. 1." Formarão fnndos das r.aixns a que

art. 1o (lei citada, art. 3°) :

Sf'

rf'f('T'f' o

a) uma contrihniçfío mensal dos porf.unrios, corrf'spnndPnte n 3 % dos respectivos vcncimfmtos;
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1J) uma con l.l'illu i1~ão annnal da PmprPRa, cort·PspondPnl.c
a 1 1/2 % da sua renda bruta;
l~) a somrna que ))roduzir a quota de 2 % sobre todas a~
eonlrihni,:õt•s pagas pnlo publieo, qun eonsl.ituil·nm a rPtHia
ht·ttl a do d,,.s n dn ou f eos Sf't'viços explorados pela nmpt·esa;
d) a illlporf.ancia da ,ioia paga pelos poduarios "'"~de
a data da ereação da Caixn, em ~ í l11'esfaçõcs nwns:ws, eq11 ivalente a um mez de vencimentos;
e) a importancia paga de uma só vez pelos portuarios
quando promovidos ou augmcntados de vencimentos, correspondente á differença rntre a remuneração antiga c a nova;
f) os donativos P leg-ados fl'ifos ú Caixa;
g) os juros de fundos accumulados;
h) as multas applicadas ao pf'ssoal f' :ís Pmprcsas:
i) os Vf'ncinwntos nã·o r1•clnmados no prazo dl' dous
annos;
.i) as contrihn içõPs dos aposf'nl.nrlns f' pensionistas, dP acr<lrdo com o art. 37.
Art. 5. A partir da data em qnc entrar em vigor o presente regulameilto c para os fins· nellc previstos, ficam angmentadas de 2 % todas as contrihuiçõps pagas pf'lo puhlieo
e que constituírem parcellas da renda bruta do c:íPs f' de
outros serviços explorados pela emprf'sa.
Paragrapho unico. O augmento de 2 % .abrange todas
as contribniçõns pagas JWlo publico e sf'r:í cohrado snln·t• o
total de cada conta de pagamento com a denominaçfí.o de
"quota de providencia".
Ar f.. n.o Paea as cmprf'sas cyue. por insnfficieneia rl1~
remia, verificaria em tomadas rle contas, se encont.rarmn em
condiçõPs finaneciras tacs, qtw não tnilham, durantn doup,
annos succcssivos, auferido lucro ou distribuído remunPração
alguma aDs seus accionistas, .por deficiencia de renda, será
feito um augmento supplemcntar de tarifas, corrr.spondrnte
ú quota dr con.tribuieão que, por este regulampnf.o r~ahP ás
I'Jn]ll'f'sns (lf'i citada. art. 3°, § 1°).
§ 1. 0 nma vez npuradas as contas de quall]uer exercício
pela~ autoridades competentes de tomadas de contas e verificada, assim, a hypothese admittida nrstc artigo, de nfín
havPr sido distribuído dividendo algum ás acções das emprc:-as, nem sido auff\rirlo lucro capaz de permittir tal dislribuição. entrará Pm vigor o augmcnto snppleml'nfar ai(~ 1 '112 t;t.1
sohre as tarifas.
§ 2. 0 Quando se regularizarem as condJções financf'iras
da empresa c, durante dous exell'cicios successivos, tiver ella
auferido lucro ou disfribuido qualquer vantagem aos sf'us
accionfst.as, poderá o Governo, si assim achar conveniente.
::npprimit· o an~nwnto supplcmentar referido, entrando. Jlf'.;;s:•
f'i:so, a f\lllprcsa 110 regimen ordin_arip deste regulamento.
~ 3.
Para a execução das disposições do presente artigo
e s0n ~ I devrm ser observados os preceit.os legacs, rncdianf r.
aut.orização e approvação do .poder competente.
~ 1.0
Appliear-sc-hão as disposições deste artigo ás f'mpresas administracras pela União, pelos Estados on pelo~ 1\tnnicipios, qmmrlo. durante dons nnnos sucéessivos, a rcspPcf.iva
J'('r.rila f«l1· inf'Prinr :í df'sJwsn.
ArL 7." Pnra DS dfeitos do prPsenf.e regulamento, os
Yf'ncimcnfos pagos Pm moeda estrangeira deverão ser conver0

0

0

•
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f.idos em moNJa nac!onal, no camhio de 12 dinheiro~ J)Or mil
(lei citaua, art. 5°) •
Art. s.o Os vencimentos, tanto para a contribuição como
para o calculo da aposentadoria, Cot'l'espondem á retribuição
pPr·manenfe do trabalho normal, excluídas qnaesquer ontea~
vantagens pecuniarias, quer a titulo de representação, quer
corno gratif'icn<;fío t•xtraordinaria, rpwr pron•niente dn salarios pngns por seryieo::; nxeculados f•'•ra das lto:·as regulamentares (lei citada, art. 6°) •
Paragraplto unico. Quando os trahalhos se rcaliza·rem por
peças manufacturadas ou applicadas, sPr:í o vf'ncinwnto calculado so]n'e o salario mt~dio dos sPr\'iços da nwsma nat.m·f'za,
v~1gos por dia (lei citada, art.. 7").
Art. 9. o As :pessoas atf.ingidas ·pf'las d isposiçõcs do presente r'egulamento só ficarão ü;entas do }mganwntn da cont.r'ibu ição mf'nsal, constante da lf'ttra a do ar't. ~ ", dPJWis dn
compldarf'm o t.empo a qne se rf'fern o art.. 37.
§ 1. ]';os casos de aposf'nfadoria, ser:í a confrihniçfío flPsconlada da pensão mensalmente paga pela Caixa.
§ :! • o Nos casos de fallecirnento, será a contribuição ti•'Sconfarla da nensão drvida a0s hc•rdniros, proporciona lnH•nf n ú
parte dP cada um.
§ :L o No~ casos previstos nos §§ 1o c 2° desf.e artigo. a import.anr-ia a dPsconfar será a mesma com qur o associado roneorTin pm' occasião da aposrntadOJ'ia on do fallecimento.
Art. 1 O. Todas as enwresns de portos. sem excepçfío.
sfío obrigadas a fazer, nas folhas de paganwnf.o do rf'SJWrtiYn
ppssoal, os descontos dPtm'minados no art.. .1°, lnttras o, ri e r>,
df'positando-os nwnsalrnf'nf.f', com as ÍTIIJHH'farwias rPsulf.antes das rnndas cr·f'adas nas Jnf.fras h. r, h f' i do mPsmo artigo,
au~ no ulfimo dia nf.il dn S('gnndo nwz snll:;;eqnentP :'tquclle a
que se rf'fPrirem taes fundos, no Banco do Brasil on suas
agencias, f' mconta das rf'spPetiYas Caixas, sf'm dndncc;fío dP
qnalqner parcella on commissiiü (lf'i citada, art. SO) •
~ 1. As f'mprf'sas de portos entrarão. mf'nsalmentf'. no
lll'azo a que se refere o art. 10, por conta da contrilmiçiio f'Sfahr•lt•rida na ldfra lJ elo arf. 1", com, nma sornma nqnivaJnnto :'t fJIIC produzir o df'sronto referido na IPffra a do llll':;;rno
artigo.
§ 2. Si as entradas mensaf's. a fJtlf' se refPre o paJ·agJ'apho antecedenff', importarPm nrn quantia inf1~ri01' a
1 1/2 % da renda bruta, verificada anmralmentf', dnvm'ãn as
rmpre~as, at1! ao fim do primeiro spmcstrc do anno sPguinf.f',
Pnt.rar cnm a diffprfmca nara os cofres da rnspect.iva Caixa:
em raso contrario, nada tPrão que rPhaYf'J' df'st.a (lei citada,
r{~is

0

0

0

al'f . n") .
§ 3. 0 As Caixas são igualmente ohrigadas a fazC'r o dPs-

conto, nas folhas de pagamento dos aposnntados e d~ todos os
prnsionisf.a~. das contribuiçõps dn~tes, na razão de 3 % solwe
o ulfimo Vf'ncimento percebido, de acct;rdo com o art. no P
~ons parngrapho~, rf'colhf'ndo as ilqportancias ao rnf0rido
J~anc·o ou :ís ~uas agencias, dentro de qninzc dias.
~ 4. o A~ empresas, ao realizarem as entradas a que se
refprc rste artigo, enviarão no Conselho Nacional do Trahalho. parn provn do facto, rlnplirafn do rf'riho ou outros do-
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cumcntos que lhes fornecer o Conselho de Administração das
Caixas (IPi eifada, art.. 5D, § 4°).
§ 5. o O Com;clllo das Caixas, soh pena de .suspensão do
~I'IIS llll'lllhl'os. (\ olll'i!;arlo a (\IJ\·inr l.rinwstnllnwnfn no Consdlto Nacional do 'J'rabalho dados demonstrativos das quantias por elJas recebidas c de sua applicação, nos tm·mos do
art .. 13 e de outros deste regulamento, habilitando-o assim a
Y<•t·ific.ar. atA ao ultimo dia nfil do JJH'Z suhsrquento ao nm que
tl•l'tnit_WI' o fl·inlPSI.J'P, qual a Plli!Wl'Sit qr11~ nfi.n fpz o l'f'r'.olllimcr!lo.
Art. 11. Os fundos c as rendas arrecadadas nos termos
dnsf.c regulnmnnf o são de exclusiva propriedade das Caixas e
sn destinam aos fins nollc determinados (lei citada, art. 10) .
P:n·ngrapho uniro. Em rwulmm c~aso c .'3oh prdcxfo
nlgmn, salvo !'om nufoJ•izaçfío do Conselho Nacional do 'rrabalho, poderão esses fundos ter outra applicação ou ser retidos por qualquer motivo, considerando-se nullos os actos
fJlW dispuzercm o rnntr·ario c incorrendo em responsabilidarle
a ndrnini~frac;ão da Plll})l'Psa ou os arlm.inistradorr,s ria Cnixa
qnn o~ Pl'i11 ira rem.
Art. 12. Salvo o caso previsto no .art. 32, não serão restituirias as contribuic;ões arrer,adadas, devendo, por1~m, constar
rias radPrnnl as dos contribuintes as imvortancins pngas (lni
citnda, art. U) .
Par'ngrapllo unico. No ra.'w do portuario ser admiUido
em mna mnprcsa com trmpo de sorviro em onf.rn, n ·naixa da
PnlJ1rrsa do onrle vein firar:'i ohrigada a recolltre, li Caixa da
Pmnr·Psa nm1P sn :whnr. ns eontrihuições a fJlW se rf'forc a
lettra a do art. 4°, por elle pagas devendo, entretanto, o associado concorrer com joia nova parn Pstn ultima Gni:xn, a conf.n t' da data da sua admissão.
Art. 1il. 1_nrJn<.; os fundos das Gaixas ficarão t.rmpornriamrmt,e depositados em conf.a rspeeinl no Banco do nrasil ou
s11as iiA'f'.m~ias, 0xcnpf.uando-so apenas as sornmas qun o Cnnsd ltn de Adrni11 istrucão fixar como indispensaveis para os
pngamPnfns do rncz corrnni.P, de ·accôrdo com o orçamento a
fllln ~n r·,·f'Pt'n o art. !íf> (l(~i cHnda, :n't. 12).
§ 1." A pessoa encarregada de fazer os pagamentos, no~
dias pr·1~viamente dctf'rminndm;, s1í podcrú ter mn cnix~.
aMm da quantia necessaria para os mesmos, uma imporlancia nunca superior a 1:000$, para despesas immediatas.
0
~ 2. /\s impol'faneií:ts para os pa~umontos serão retiradas
do n:mco, depois de assignadas as respectivas folhas poln m·esidrnto do Conselho da Caixa.
0
§ 3. Sempre que fôr possivel, -todos os pagamentos so effednarfí.o por meio de cheques.
§ 4. o Torlas as pessoas que rrceherem quaesqucr q1mnUa:::
da~ Caixas passarão rocihn nns folhas de pagamonto on ern
snparndo.
~ ri." Os fundos rio quo traia este artigo serão definitivnnwnt.n applkados, dentro de 60 dias do neposito no nancn,
f' cnrn Jll'f'Vi:l :mnuencia do Conselho de Adminis·f.raçfio, na
nr~qn isi<:fín de titulos rlc rrmna federal ou estadnaJ, on flUe
tPnllnm n garantia da Unifío ou dos Est.ados.
~ Ô A ~ompra df' nntros fitnlM fJllr nflo srjnm fPdrrnrs,
dPJH'JHir dP nutoriza~fín dn Consrlho Nncinnnl do Trahnllto.
0
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§ 7. o Os titulas ou bens adquiridos pelas Caixas sô serii(l
alienados mediante prévia autorização do Conselho Nacional
do Trabalho.
Art. 14. Ouvido o Conselho Nacional do Trabalho, e uma
vez que os fundos o permittam, poderão as Caixas adquirir
ou construir predio ou predios, para a sua sr~de, pharmae;:t
on serviço de ambulatorio ou prompto soccorro.
Paragrapho uni co. Em qualquer dos casos, o pedido dn
autorização para a con~trucção ou compra deve ser acompatlhado de uma exposição de motivos, hem como de planla~.
or(;anwnlos c outros documentos nccessarios.

CAPITULO 111
DAS OBniGAÇÕES DAS CAI:"\:AR

Art. 15. Os associados que contribu irem para os fundos
das Caixas com os descontos a que se refere o art. 1°, lntfrn.~
a, d c e, e observarem todas as disposições do presente regulamento, terão direito (lei citada, art. 14) :
a) a soccorros medicas, a internação hospitalar sómentn
nos casos de intervenção cirurgica e a medicamentos obtidos
por preços especiaes, para si e pessoas dA sna famil ia qrlf~
hahi tom o mesmo ~tecto c vivam sob a mesma economia, ohsPrvadns as disposições do art. 33 e seus paragraphos ~.~ as do
§ 1o do art. 34;
lJ) a aposentadoria;
r) a pem;ão para sons herdeiros, em r,aso do morte;
d) a peculio.
§ 1. Os partos normaes não sm·ão considerados corno lnfcrvr~lH~ão r,irurgica.
§ 2." A intornaefio ltosnifalar não podnrá cxcNlnr dr~ ~o
dias.
~ :l." Os mcdicament.os, de qne traia a lrUta a scrfío rornPcidos aos assor.iados prlo menor Tli'Pr:o llossi\'rl, Illlnra
alta i xo do mu;;to, inclusivo manipulacfío o fransporf.o.
§ 1. O~ beneficios a que se refere a loUra a rlrsf.n aT'tigo serão prestados sómente na zona do norf.o onde sc!'vit·
o portuario em cxoreicio, salvo nos rasos de intArvenoão rirurgica, em qm~ a intervenção se fará no ho;;;pital mais twoxilllo quo com a Caixa tiver contracto.
§ 5. Para os aposentados e ptmsionis.fas, a assistenr.ia a
rtnc se refere a lettra a deste arUgo só será prcstarla de r.onfol'midade com o que dispõe o parag~raplw precedente.
Ar L 16. A aposentadoria será ordinaria ou por invalidez.
Art. t 7. A imporlancia rla aposentarlnria ordinnria. salvo
o ra~o do n. 1, será calculada pela m~rlia dos vencimentos
pPr.rchif!os durante os ultimas tres annos de servi0o c rogiiJarla rlo modo segninte (loi citada. arf. 1ô):
1".. vencimento mensal at.é J 50~, 100 %, com o rnaximo
do vencimento;
2°, vencimento mensal de mais do inOl!l alé :lOO$, HiO$ e
mais 90 o/o da diffcrença entre 150$ c o vencimento JHli'cehido;
0

0

0
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b) os empregados das Caixas;
c) os cm1)regados das Cooperativas exclusiv:uncnto de
porl.narios, quando sujeilas ás administrações ou á fiscaliz!lc;ãu das empresas;
li) os professores c professoras das escolas mantidas ou
subvencionadas pelas empresas e destinadas oxclusivanwnln
~H~s portuarios e seus filhos;
e) os empregados de empresas de portos que passaram
a prestar serviços, por determinação das respei}tivas admi-·
nistraçõcs, em outras empresas, ainda que estas não estejam rmmprchendidas no presente regulamento;
f) os rnerlic~os, ptharmaceuUr.os o srus auxiliarPs, a qu -~
s~: rdPro o ~ 3" dcsl c artigo.
§ 1.0 As pessoas a que se referem a~ loUras d c f do
rn·rscnte artigo pagarão ~s contribuições em dobro c sô porll•rfío ~or inscriptas como associadas depois 11o provarem a.:;
qualidadns (•xigidas nas referidas loUras.
§ 2. As pessoas a qnn sn rr.fni'c a loUra n cont.rilmlrno
como portuarios, de accôrdo com os dispositivos do tJrt·St'ntc regulamento.
§ 3.0 Aos medicos, pharmaceuticos e seus auxiliares que
continuaram a servir aos portuarios nas antigas associações
porf.uarias será facultada a aposentadoria, uma vez que contT·ihnam como portuarios, no regimcn deste ·regulamento, pagando a~ contribuições em dobro.
0
·~ 1. Aos teclmicos, aos funccionârios de administrar:fío
e aos operarias de construccão de portos ou de outros trabalhos de caracter transitorio, quando realizados sob a admini~f.ra(ião das respectivas empresas, e nella ndmHtidos ro!IHI
empregados, na sua definitiva organização, será contado o
tempo de serviço prestado (lei citada, art. 2°, § 7°) .
§ 5. 0 Nos casos do paragrapho antecedente, o tempo de
serviço será contado desde a exvloração ou outros trabalhos
prci i minares dos portos.
0
§ 6. Os contractado~ para serviços tcchnicos c~pcciac~.
nf.ó no prazo maximo de um amw só serão considerados pm'ftmrlns, para os cffeitos deste regnlamont.o, si, t.rrminadn o
cnntracto ou o prazo .acima referido, continuarom a prestar
SPl'Vic.~os á empresa on si, antrs ele terminado
o contrac! o.
passarem a _exercer funccões de caracter permanente, contamJo-sc dnh1 em demite o tempo a aposentadoria.
§ 7. 0 Não será, porém, considerado como em serviço
f ransiforio o pessonl do quadro de uma empresa qnc, de acC(it·do com o rcflpCctivo rrgnlatnPnfn, prestar scrvico pPr'm111Pnlc nos trabalhos de construccão.
0

CAPI1'ULO U
DOS FUNDOS DAS CAIXAS

Art. 1." Formarão fnndos das r.aixns a que

art. 1o (lei citada, art. 3°) :

Sf'

rf'f('T'f' o

a) uma contrihniçfío mensal dos porf.unrios, corrf'spnndPnte n 3 % dos respectivos vcncimfmtos;
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1J) uma con l.l'illu i1~ão annnal da PmprPRa, cort·PspondPnl.c
a 1 1/2 % da sua renda bruta;
l~) a somrna que ))roduzir a quota de 2 % sobre todas a~
eonlrihni,:õt•s pagas pnlo publieo, qun eonsl.ituil·nm a rPtHia
ht·ttl a do d,,.s n dn ou f eos Sf't'viços explorados pela nmpt·esa;
d) a illlporf.ancia da ,ioia paga pelos poduarios "'"~de
a data da ereação da Caixn, em ~ í l11'esfaçõcs nwns:ws, eq11 ivalente a um mez de vencimentos;
e) a importancia paga de uma só vez pelos portuarios
quando promovidos ou augmcntados de vencimentos, correspondente á differença rntre a remuneração antiga c a nova;
f) os donativos P leg-ados fl'ifos ú Caixa;
g) os juros de fundos accumulados;
h) as multas applicadas ao pf'ssoal f' :ís Pmprcsas:
i) os Vf'ncinwntos nã·o r1•clnmados no prazo dl' dous
annos;
.i) as contrihn içõPs dos aposf'nl.nrlns f' pensionistas, dP acr<lrdo com o art. 37.
Art. 5. A partir da data em qnc entrar em vigor o presente regulameilto c para os fins· nellc previstos, ficam angmentadas de 2 % todas as contrihuiçõps pagas pf'lo puhlieo
e que constituírem parcellas da renda bruta do c:íPs f' de
outros serviços explorados pela emprf'sa.
Paragrapho unico. O augmento de 2 % .abrange todas
as contribniçõns pagas JWlo publico e sf'r:í cohrado snln·t• o
total de cada conta de pagamento com a denominaçfí.o de
"quota de providencia".
Ar f.. n.o Paea as cmprf'sas cyue. por insnfficieneia rl1~
remia, verificaria em tomadas rle contas, se encont.rarmn em
condiçõPs finaneciras tacs, qtw não tnilham, durantn doup,
annos succcssivos, auferido lucro ou distribuído remunPração
alguma aDs seus accionistas, .por deficiencia de renda, será
feito um augmento supplemcntar de tarifas, corrr.spondrnte
ú quota dr con.tribuieão que, por este regulampnf.o r~ahP ás
I'Jn]ll'f'sns (lf'i citada. art. 3°, § 1°).
§ 1. 0 nma vez npuradas as contas de quall]uer exercício
pela~ autoridades competentes de tomadas de contas e verificada, assim, a hypothese admittida nrstc artigo, de nfín
havPr sido distribuído dividendo algum ás acções das emprc:-as, nem sido auff\rirlo lucro capaz de permittir tal dislribuição. entrará Pm vigor o augmcnto snppleml'nfar ai(~ 1 '112 t;t.1
sohre as tarifas.
§ 2. 0 Quando se regularizarem as condJções financf'iras
da empresa c, durante dous exell'cicios successivos, tiver ella
auferido lucro ou disfribuido qualquer vantagem aos sf'us
accionfst.as, poderá o Governo, si assim achar conveniente.
::npprimit· o an~nwnto supplcmentar referido, entrando. Jlf'.;;s:•
f'i:so, a f\lllprcsa 110 regimen ordin_arip deste regulamento.
~ 3.
Para a execução das disposições do presente artigo
e s0n ~ I devrm ser observados os preceit.os legacs, rncdianf r.
aut.orização e approvação do .poder competente.
~ 1.0
Appliear-sc-hão as disposições deste artigo ás f'mpresas administracras pela União, pelos Estados on pelo~ 1\tnnicipios, qmmrlo. durante dons nnnos sucéessivos, a rcspPcf.iva
J'('r.rila f«l1· inf'Prinr :í df'sJwsn.
ArL 7." Pnra DS dfeitos do prPsenf.e regulamento, os
Yf'ncimcnfos pagos Pm moeda estrangeira deverão ser conver0

0

0
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f.idos em moNJa nac!onal, no camhio de 12 dinheiro~ J)Or mil
(lei citaua, art. 5°) •
Art. s.o Os vencimentos, tanto para a contribuição como
para o calculo da aposentadoria, Cot'l'espondem á retribuição
pPr·manenfe do trabalho normal, excluídas qnaesquer ontea~
vantagens pecuniarias, quer a titulo de representação, quer
corno gratif'icn<;fío t•xtraordinaria, rpwr pron•niente dn salarios pngns por seryieo::; nxeculados f•'•ra das lto:·as regulamentares (lei citada, art. 6°) •
Paragraplto unico. Quando os trahalhos se rcaliza·rem por
peças manufacturadas ou applicadas, sPr:í o vf'ncinwnto calculado so]n'e o salario mt~dio dos sPr\'iços da nwsma nat.m·f'za,
v~1gos por dia (lei citada, art.. 7").
Art. 9. o As :pessoas atf.ingidas ·pf'las d isposiçõcs do presente r'egulamento só ficarão ü;entas do }mganwntn da cont.r'ibu ição mf'nsal, constante da lf'ttra a do ar't. ~ ", dPJWis dn
compldarf'm o t.empo a qne se rf'fern o art.. 37.
§ 1. ]';os casos de aposf'nfadoria, ser:í a confrihniçfío flPsconlada da pensão mensalmente paga pela Caixa.
§ :! • o Nos casos de fallecirnento, será a contribuição ti•'Sconfarla da nensão drvida a0s hc•rdniros, proporciona lnH•nf n ú
parte dP cada um.
§ :L o No~ casos previstos nos §§ 1o c 2° desf.e artigo. a import.anr-ia a dPsconfar será a mesma com qur o associado roneorTin pm' occasião da aposrntadOJ'ia on do fallecimento.
Art. 1 O. Todas as enwresns de portos. sem excepçfío.
sfío obrigadas a fazer, nas folhas de paganwnf.o do rf'SJWrtiYn
ppssoal, os descontos dPtm'minados no art.. .1°, lnttras o, ri e r>,
df'positando-os nwnsalrnf'nf.f', com as ÍTIIJHH'farwias rPsulf.antes das rnndas cr·f'adas nas Jnf.fras h. r, h f' i do mPsmo artigo,
au~ no ulfimo dia nf.il dn S('gnndo nwz snll:;;eqnentP :'tquclle a
que se rf'fPrirem taes fundos, no Banco do Brasil on suas
agencias, f' mconta das rf'spPetiYas Caixas, sf'm dndncc;fío dP
qnalqner parcella on commissiiü (lf'i citada, art. SO) •
~ 1. As f'mprf'sas de portos entrarão. mf'nsalmentf'. no
lll'azo a que se refere o art. 10, por conta da contrilmiçiio f'Sfahr•lt•rida na ldfra lJ elo arf. 1", com, nma sornma nqnivaJnnto :'t fJIIC produzir o df'sronto referido na IPffra a do llll':;;rno
artigo.
§ 2. Si as entradas mensaf's. a fJtlf' se refPre o paJ·agJ'apho antecedenff', importarPm nrn quantia inf1~ri01' a
1 1/2 % da renda bruta, verificada anmralmentf', dnvm'ãn as
rmpre~as, at1! ao fim do primeiro spmcstrc do anno sPguinf.f',
Pnt.rar cnm a diffprfmca nara os cofres da rnspect.iva Caixa:
em raso contrario, nada tPrão que rPhaYf'J' df'st.a (lei citada,
r{~is

0

0

0

al'f . n") .
§ 3. 0 As Caixas são igualmente ohrigadas a fazC'r o dPs-

conto, nas folhas de pagamento dos aposnntados e d~ todos os
prnsionisf.a~. das contribuiçõps dn~tes, na razão de 3 % solwe
o ulfimo Vf'ncimento percebido, de acct;rdo com o art. no P
~ons parngrapho~, rf'colhf'ndo as ilqportancias ao rnf0rido
J~anc·o ou :ís ~uas agencias, dentro de qninzc dias.
~ 4. o A~ empresas, ao realizarem as entradas a que se
refprc rste artigo, enviarão no Conselho Nacional do Trahalho. parn provn do facto, rlnplirafn do rf'riho ou outros do-

426

ACTOS TIO PODEH EXECU'I'IVO

cumcntos que lhes fornecer o Conselho de Administração das
Caixas (IPi eifada, art.. 5D, § 4°).
§ 5. o O Com;clllo das Caixas, soh pena de .suspensão do
~I'IIS llll'lllhl'os. (\ olll'i!;arlo a (\IJ\·inr l.rinwstnllnwnfn no Consdlto Nacional do 'J'rabalho dados demonstrativos das quantias por elJas recebidas c de sua applicação, nos tm·mos do
art .. 13 e de outros deste regulamento, habilitando-o assim a
Y<•t·ific.ar. atA ao ultimo dia nfil do JJH'Z suhsrquento ao nm que
tl•l'tnit_WI' o fl·inlPSI.J'P, qual a Plli!Wl'Sit qr11~ nfi.n fpz o l'f'r'.olllimcr!lo.
Art. 11. Os fundos c as rendas arrecadadas nos termos
dnsf.c regulnmnnf o são de exclusiva propriedade das Caixas e
sn destinam aos fins nollc determinados (lei citada, art. 10) .
P:n·ngrapho uniro. Em rwulmm c~aso c .'3oh prdcxfo
nlgmn, salvo !'om nufoJ•izaçfío do Conselho Nacional do 'rrabalho, poderão esses fundos ter outra applicação ou ser retidos por qualquer motivo, considerando-se nullos os actos
fJlW dispuzercm o rnntr·ario c incorrendo em responsabilidarle
a ndrnini~frac;ão da Plll})l'Psa ou os arlm.inistradorr,s ria Cnixa
qnn o~ Pl'i11 ira rem.
Art. 12. Salvo o caso previsto no .art. 32, não serão restituirias as contribuic;ões arrer,adadas, devendo, por1~m, constar
rias radPrnnl as dos contribuintes as imvortancins pngas (lni
citnda, art. U) .
Par'ngrapllo unico. No ra.'w do portuario ser admiUido
em mna mnprcsa com trmpo de sorviro em onf.rn, n ·naixa da
PnlJ1rrsa do onrle vein firar:'i ohrigada a recolltre, li Caixa da
Pmnr·Psa nm1P sn :whnr. ns eontrihuições a fJlW se rf'forc a
lettra a do art. 4°, por elle pagas devendo, entretanto, o associado concorrer com joia nova parn Pstn ultima Gni:xn, a conf.n t' da data da sua admissão.
Art. 1il. 1_nrJn<.; os fundos das Gaixas ficarão t.rmpornriamrmt,e depositados em conf.a rspeeinl no Banco do nrasil ou
s11as iiA'f'.m~ias, 0xcnpf.uando-so apenas as sornmas qun o Cnnsd ltn de Adrni11 istrucão fixar como indispensaveis para os
pngamPnfns do rncz corrnni.P, de ·accôrdo com o orçamento a
fllln ~n r·,·f'Pt'n o art. !íf> (l(~i cHnda, :n't. 12).
§ 1." A pessoa encarregada de fazer os pagamentos, no~
dias pr·1~viamente dctf'rminndm;, s1í podcrú ter mn cnix~.
aMm da quantia necessaria para os mesmos, uma imporlancia nunca superior a 1:000$, para despesas immediatas.
0
~ 2. /\s impol'faneií:ts para os pa~umontos serão retiradas
do n:mco, depois de assignadas as respectivas folhas poln m·esidrnto do Conselho da Caixa.
0
§ 3. Sempre que fôr possivel, -todos os pagamentos so effednarfí.o por meio de cheques.
§ 4. o Torlas as pessoas que rrceherem quaesqucr q1mnUa:::
da~ Caixas passarão rocihn nns folhas de pagamonto on ern
snparndo.
~ ri." Os fundos rio quo traia este artigo serão definitivnnwnt.n applkados, dentro de 60 dias do neposito no nancn,
f' cnrn Jll'f'Vi:l :mnuencia do Conselho de Adminis·f.raçfio, na
nr~qn isi<:fín de titulos rlc rrmna federal ou estadnaJ, on flUe
tPnllnm n garantia da Unifío ou dos Est.ados.
~ Ô A ~ompra df' nntros fitnlM fJllr nflo srjnm fPdrrnrs,
dPJH'JHir dP nutoriza~fín dn Consrlho Nncinnnl do Trahnllto.
0
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§ 7. o Os titulas ou bens adquiridos pelas Caixas sô serii(l
alienados mediante prévia autorização do Conselho Nacional
do Trabalho.
Art. 14. Ouvido o Conselho Nacional do Trabalho, e uma
vez que os fundos o permittam, poderão as Caixas adquirir
ou construir predio ou predios, para a sua sr~de, pharmae;:t
on serviço de ambulatorio ou prompto soccorro.
Paragrapho uni co. Em qualquer dos casos, o pedido dn
autorização para a con~trucção ou compra deve ser acompatlhado de uma exposição de motivos, hem como de planla~.
or(;anwnlos c outros documentos nccessarios.

CAPITULO 111
DAS OBniGAÇÕES DAS CAI:"\:AR

Art. 15. Os associados que contribu irem para os fundos
das Caixas com os descontos a que se refere o art. 1°, lntfrn.~
a, d c e, e observarem todas as disposições do presente regulamento, terão direito (lei citada, art. 14) :
a) a soccorros medicas, a internação hospitalar sómentn
nos casos de intervenção cirurgica e a medicamentos obtidos
por preços especiaes, para si e pessoas dA sna famil ia qrlf~
hahi tom o mesmo ~tecto c vivam sob a mesma economia, ohsPrvadns as disposições do art. 33 e seus paragraphos ~.~ as do
§ 1o do art. 34;
lJ) a aposentadoria;
r) a pem;ão para sons herdeiros, em r,aso do morte;
d) a peculio.
§ 1. Os partos normaes não sm·ão considerados corno lnfcrvr~lH~ão r,irurgica.
§ 2." A intornaefio ltosnifalar não podnrá cxcNlnr dr~ ~o
dias.
~ :l." Os mcdicament.os, de qne traia a lrUta a scrfío rornPcidos aos assor.iados prlo menor Tli'Pr:o llossi\'rl, Illlnra
alta i xo do mu;;to, inclusivo manipulacfío o fransporf.o.
§ 1. O~ beneficios a que se refere a loUra a rlrsf.n aT'tigo serão prestados sómente na zona do norf.o onde sc!'vit·
o portuario em cxoreicio, salvo nos rasos de intArvenoão rirurgica, em qm~ a intervenção se fará no ho;;;pital mais twoxilllo quo com a Caixa tiver contracto.
§ 5. Para os aposentados e ptmsionis.fas, a assistenr.ia a
rtnc se refere a lettra a deste arUgo só será prcstarla de r.onfol'midade com o que dispõe o parag~raplw precedente.
Ar L 16. A aposentadoria será ordinaria ou por invalidez.
Art. t 7. A imporlancia rla aposentarlnria ordinnria. salvo
o ra~o do n. 1, será calculada pela m~rlia dos vencimentos
pPr.rchif!os durante os ultimas tres annos de servi0o c rogiiJarla rlo modo segninte (loi citada. arf. 1ô):
1".. vencimento mensal at.é J 50~, 100 %, com o rnaximo
do vencimento;
2°, vencimento mensal de mais do inOl!l alé :lOO$, HiO$ e
mais 90 o/o da diffcrença entre 150$ c o vencimento JHli'cehido;
0

0

0
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3", v~ncimcnto mensal de mais d~ 300$ até 600$, 28f)$ e
mais 75 % da differença entre 300$ e o vencimento percebido;
/1", vPncimcnto mcm;al de ma i~ de GOO$ até 1 :000$, 51 O$ e
mah:; GG o/o da diff~rcnça entre 600$ e o vencimento pnrcebido;
5", venr.imento mensal de mais de 1 :000$, 770$ e mais
55 % da differcnça entre 1 :000$ c o vencimento percebido.
Paragrapho uni co. Nenhuma aposentadoria on pensão
poderá s~r superior a 3 :000$ mensaes.
Art. 18. A aposentadoria de que trata o artigo antecedente será concedida ao portnario que tenha prestado trinta
:nmos de servjco, mediante requerimento seu ou da rcspediva mnpre~a (lei citada, art. 17).
~ 1." Quando convier· :í. empresa c ao port.nario, pntfpy·;í.
este conf.innar no ex~rcirio de suas fnncções até completar 3!l
annos de serviço, scndo-lhfl romputado na aposentadoria, p:wa
cada anno decorrido dos 30 aos 35 annos, um augmento de
20 o/c rla differença ent r c a importancia da aposentadoria a
que teria direito aos 30 annos e os vencimentos integraes qne
estiver percebenrlo na ocensião ele aposcntnr-sr, ató ao m:~
ximo de 3:000$ (lei citada, art. 17).
§ 2." No calculo para ns aposentadorias ordinarias, aos
:w annos rle serviço ou por invalidez, levar-se-hão em conta
as adrlicionaes a que o port1Jario tiver direito pelo seu tempo
de serviço, ateS 30 annos, não sendo dahi em deante compufados, para os effeitos df'st.e regulamento, os augrnentos rwoVf'nientes d~ urldicir:nar:;; (lf'i cil arJa, j)aragrapho 1lT1Ü'O do
art. 17).
§ 3." Ao portuario fJUfl, .contando 55 on mais annos de
idade, houver pr~stado de 20 a 30 amws de serviço, srrá
igualmenf~ concf'dida a aposentadoria,
mediante r~lJUeri
mento son ou da rcspeefiva empresa, com tantos 30 an1s da
aposentadoria ordinaria quantos forem os annos do servico,
até ao maximo de trinta.
§ 4." Não serão computadas para os effrit.os de f{llalf{nor
aposenfarloria as majorações excessivas de vmwimenfos ou
sala rios, cabendo :'is respectivas Caixas impugnai-as.
§ 5." O Conselho Nacional ào Trabalho, sempre que tiver
conhecimento, por qualquer fórma, das majorações excessivas de vencimentos ou salarios com o intuito de beneficiar
aposentadorias, providenciará para que seja verificano o
facto e, no caso affirmativo, ordenará a revisão do proceo;;•:o,
cujo julgamento tomará apenas em consideração as majorações feitas anteriormente nos vencimentos ou salarios do
associado.
§ 6." O tempo para a aposentadoria será contado a partir
do dia em que o portuario completar 18 annos, si tiver sido
admiti ido ao serviço antes dessa idade, ficando, ent.retanf.o,
assegurado aos portuarios admittidos antes de entrar em vigor o prPsente regulamento, o direito ú contag~m do f.Pmpo
df' serviço ant-erior áquella idade.
§ 7." Os portuarios que na data da publicação do presente regulamento contarem mai~ de 35 annos de serviço poderão ser aposentados com os v~ncimfmf.os integraf's. CJI!fl
estiverem percebendo, ohsrrvanrlo-S(' ns tlisposiçõPs dos par·agraphos 4" c 5" deste artigo,
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Para os effeitos da 3/l)oscntadoria, só se levarão
servi<:os effectivos, ainda que não sejam conque sommcm o numero de annos exigidos de
prestados embora em uma ou mais empres~1s
sujnitas ao l'l'ginwn do derreto legislativo numP-ro 5. I OU, de :!O de flpzcrnbro .de 191:.?ü, ou em eommissão do GoVt'l'IIO .Federal ou E.:-;lao'ual, referente aos set·viços comr1l'ehendidos na lei cilada, sem vrcj u izo, cnl.rel anf o, das obrigat:i)es
intcgraes de eontribu ição.
~ 1. 0 Em iaes casos, denl ro dn 12 mczl'~, a contar da
data da publicar;ão do presente rPgulalllenlo, os interessados
que .iá estejam trabalhando, e os quf' entrarem par~ empresas de portos, seis nwzes apús a data da entrada, deverão
r~niTr·~ar· nas seerdarias das re~;peetiyas Caixas dnetrmrnto,;
lla!Jr•i:;, al'irn rln Sf't'Plll ÍIJ'\Cl'iptos.
§ 2. 0 Do acto de inscripção dPvel'iio eonsl ar·, alr;m do~
serviços a que se refere .este artigo, a vrova de identidade e
outras annotações julgadas necessarias.
§ 3. 0 Para a inscrivr,:ão de ·qualquer assoeiado ou de ~cus
llrJ·deit·os JJ:t sf'I'Tl'laria dns Caixas t'1 Iweessaria, alórn dos (J.:,eumcnios exigidos ,por esi e regulamento e veio regimento t.la'l
Caixas, a aprescnf a~,;ãu de altcslado de vaecina e de duas pequenas photographias para srrrm collarlas nas respectivas cadcructas e fiehns, devendo estas ser suiJsLiL11idas de lres em
tt'f's amws, até o associado ou lwnlciro atting-ir a idade de
:..'0 UllllOS.
t\rt. 20. Quando a remuuct·ar,:ão do trabalho tiver sido
lolal 11n parcialmente eslahelrcirla IHH' dia, considerar-se-Ita
como vPneimcHtn mensal, vara os rl'fritos do IH'CsC'nle rr~
[;ulanwnto, a importaneia c·orres;pundc11le a 25 dias ou :.1
~00 horas de t ral1alho cffcctivo.
A L't. 21. A acecitar,:ão de Cllll>I'Pgo remtmerado .qualquer
que sC'ja a fórma de pagamento, por vartc dos port.uariolf
aposentados em qualquer das em presas, Caixas ou cooperativa.~, a que se refere o decreto legislativo n. 5 .109, impDd~r:í
a ~u~pensão tcmporaria da aposentad'oria (lei citaâa, art. ~O).
Art. 22. Para que sejam processadas c pagas as aposentadorias ou pensões aos associados ou a seus herdeiros, que
r0sidirem no estrangeiro, devem estes commnnicar ao ConS0lho das respectivas Caixas o local de sua rcsidcncia (lei
citada, al'l. 21) .
§ 1." Organizado o processo, a administração da Caixa
l'cmelfcl-o-'ha, em ,original, com o seu dcs.pacho, dentro do
}ll'azo dG oito dias, ao Conselho Nacional do Trabalho, que
decidirá em ultima insl:mcia.
§ 2. O Consellw Nacional do Trabalho, depois de examinar o proces:::o c fazer as t.liligcncias julgat.las necessarms,
dcvoln~l-o-lla ú Caixa, dentro de 30 dias, contados do rec"hinJenlo, não computado nesse Ilrazo o tempo gasto com as
diligcneias, at{~ ao maximo de 30 dias.
§ ·3.0 Approvado o Jll'OCCSSO vc.Jo Conselho Nacional do
'l'r:dmlho, tet·ão inicio os pagamentos mf'nsacs, na sôde da
Caixa, lllt•dianln procuração legal. qne será J'CIIOvada scme~
tralmcntc por ccrl idão, acompanhada dn attcstado do vida,
visado pela competente autoridade consular brasileira.
Art. 23. A aposentadoria por invalidez compete, nas
condir;ões u'o arl. 17, ao porlual'io que, depois t.le cinr~o
0
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annos de servi(:.o nas empresas a qnc se refere .este regulamento mrffiante rl~·tTuorimento sen nn da ·respectiva empresa,
l'or dc~-lal'lldO p\lysiea Oll inlellPe-fuallllf'llÍC impossibilitado de
continuar no exercício de seu cargo ou de outro emprego
dn ignal vencimento, compati\el com a sna acl.ividadu ln.lIJitual ou prepaPo illtellrelnal (lei citada, at'l. ~2) .
§ 1." Dada a impossibilidade d(~ seu aprovc1tamc~to nas
condicões acima, srr-lhc-ha conc~d1da !1 aposentadoria com
tantos trinta ~rvns da apost'ntadorm ordmarm qual!_tos forem
os annos de servi co c com o mínimo mensal de 50$00ü.
§ 2." A aposct1ladoria por invalidc.z só será. concedida
mediante insvecrão de saudc por uma ,ltmla medwa de tres
membros os q11'iws, co11eordando no diagnostico, lavrarão o
laudo de' aposentadoria provisoria.
_
§ 3.° Confirmada a invalidez por um segundo exame, s~IS
mezes depois do primeiro, expedir-se-lia o titulo de aposentadoria definitiva (lei citada, art. 24).
§ 4." He•qncrida a aposentadoria por invalider., o presidente da Caixa providcneiarú para que o requerente seja
inspeceionauo dentro de 15 dias; considerado invalido no3
termos do ~ 2" deste artigo e julgado legal o processo, o Consf'IIHJ dn Adminisl.rar;fío da Caixa dar{t disso conhecimenfo {;.
respnctiva emrn·r~~a ,. providenciará lambem para que seja
pPia Caixa dfr_•r-lTiarl'' c' pagamento l'l'OYi:::orio a que tiH'l' :11Ieilo.

§ 5." Si o noYo Pxanw, fPito sei::; mezes depois, com as

formal idade:-;, rom·ordar rom o primeiro, confirmada
assim a invalidPz do rP.(JliOJ'C'JÜP, sr'rá este definitivamcúte
df'sligndo do sPrvir.:o (' (•xprdido pm sPll faYOI' o I itulo de
nposeutudnria definitinl.
§ 6. Os exames de invalidez serão feitos por medicas
da Caixa, sempre que houver na mesma o numero exigido
para a junta, não podendo os medicas ela primeira junta
tomar pa1·te Ila segunda.
§ 7. Quando o numero de medicos for insufficiente para
('onslitu ir a junta, a ndministraçoão da Caixa poderá compiei al-o com prnfissionacs estranhos.
Art. 24. O associado, no gosu das regalias do Jlrcscnte
regulanwnto, terá lambem direito á aposentadoria de que
l!·afa o artigo anterior, nos casos de accidente de que lhe resuHar ineapacidadc total permanente. (lei citada, art.. ~o).
Parngrapho uni co. Não serão considerados eomo taos os
aeddentes occorridos no estado de embriaguez ou na pratica
df~ outras contravenções penaes.
Art. 25. Nofl casos do accidente do trabalho terminada
a rcsponsabilichulc fio patrão, de accôrdo com as' disposições
da !f'i. rc•sp~cth'a, a assistcJJcia, qnalquer flUO ella soJa, pus!':tl'a as Ca1xas de Aposentadoria e Pensões, nos termos do
JlJ'c•scnt.e regulamento (lei eitada, art. 27) .
§ 1. o As empresas de portos, mediante autorizaf;ão rio
Conselho Nacional do Trabalho, poderão entrar em accôrdo
rom as Caixas para que estas se encarreguem dos scrvujas
de accidentes que áqnellas cabe, de conformidade com a le1
de acr-identes.
§ 2. O ~processo para aposentadoria por invalidez, nos
casos de accidentes de trabalho, deve ser iniciado dPpnis de
cessada a responsabilidade da empresa, ele accôrdo com a lei
IlJPSilJUS
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de aceidentrs, observando-se as disposiÇões do art. 23 do
presente regulamento c seus paragraphos.
Art. 26. O titulo definitivo de aposentadoria só poderá
ser expedido depois que a administração ela empresa communiear á Caixa o desligamento do associado, devendo e.3:;a
communieação ser feita dentro de 30 dias, ou de 90 dia:;,
quando o portuario tiver de prestar contas em virtulde do
seu cargo.
ParagraJlho ttnico. O processo de aposentadoria, qualquer que seja o motivo, pod~rá snt· feito anl cdpadamente 3.!1
desligamento do associado.
Art. '2·7. Para os effeit.os da aposentadoria por inv1lidcz,
ou da ven:-:ão por fallcc imcnto do portuario, n fracçãu cxeedentc de sris mezes, no prazo total <.la antigui<Jade, serú
enleulada por um anno inteiro.
Art. 28. A aposentadoria ddinifiva é vitalicin o n direito üs respectivas vantagens só se perde por causa cxpre'isa
nesf e rl'gulamento.
At·L. 29. Em caso algum ge concederá aposcnl.afloria pw·
invnlidt•z aos que a l'equeiram depois de terem deixado o
serviço da respectiva empresa (lei citada, art . .:!,S).
Art. 30. No caso do fallccimonto do associado apnsontndo ou do ae! iYo quo contar mais de cinco annos de sorvit,:ns dfl'e! h os, terão direito seus bordoiros, de accôrdo com
a ordem dq succcssão csl.alJClecida no art. 33, a rO{}Ucror
JH'IIsão c proYeito de soceorros mcdicos do que trata cf?{r}
rcgulanJcnto.
Pm·agrapho nnico. Por fallecinwnfo do qualquer empregado [u·l ivo 011 aposentado qtw não deixar lwrdoiros, a Caixa
vodPrú dcspl·nder até ú q11antia dt) ~.[)()!J' com o nn!.~rro,
qua11tia essa que será entregue, logo após o fallccirnenlo, á
I•Cssoa l'ncarrogada dos funcracs.
Art. 31. A importancia da pensão do que trata o artigo
antecedente será, em qualquer .caso, eqttivalcnte a 50 o/o da
[l.posentadoria percebida ou daquclla a qno teria direito o
fallr~r~ido (lr~i eit.a'da, art. 30).
Art.. 32. Por fallccimcnto do associado quo corüat· meu os
de eilleo annos <.lo serviços JH'esLados nas empresas <.lo portos
em que houver trabalhado, os seus herdeiros tel'ão dirl~ilo a
rcccbf'r da Caixa, imrnodiafamenl.e, um poculio, em dinlll\il'fl,
i~;nal ás contribuições com que, nos tcnnos do al't. 1", lel.l,ra a, o falleddo l10uver entrado vara a Caixa, alt'~ ao maxl!lld
de 1 :000$000 (lei citada, art. 31).
Art. 33. Serão considerados membros da familla <.lo associado, para os fins do presente rl'gulamenf o, as seguintes
pessoas:
H) 111Ulher;
/J) 111arido invaHdo;
c) filllo:; legitimos ou kgitimndos, ou adupladus legalIllcJJlP, alrí conijpletarcm 1G :nuws;
d! filha:-;, emquantu solteiras;
c) vacs invalidas:
/') irmãs, omqnanf O sol f eiras .o lllf'JIUI'CS;
a) irmãos, até iü annos do idade.
~ 1. o Para serem assim eonsidcnulns, r~ nocessario
fJ!H'
as JH~ssoas citadas vivam 11a dependoncia eeonomica exel11-
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siva do associado, chef.e da familia, ha mais de tres annos,
eontados da data em que o mesmo t.ivPr adquirido o direito
do gosar dos favor!'S de~ tu rl'gnlanwnto.
§ 2. Quando, po1ú11, o associatlo falleecr nos Lr·es primeiros annos do casam eu I o ou antes de completarem os
fHhos tres annos de idla1de, m·m estPs nem a mulher perderão
o dil"eito a que se refere Q art. 30.
§ 3. o Os filhos c irmãos aleijados ou com outros defeitos
physicos 'que os tornem invalidas serão, com qualquer idade,
equiparados, para todos os effcitos. aos indicados no r>re:mnte
artigo, mediante exame de tres medicas das rcsvectiyas Caixas, ouvido o Conselho Naeional do Trabalho.
Art. 3·1. PoriP-t'ão rcqnrrcr pensão, dn accürdo corn o prosente regulamenlo, as pessoas que a clla tiverem direito (lei
citada, art. 33).
§ 1. o Para que os herdeiros do associado posfiam go~al'
dos favores deste regulaBwJlto, é ncecssario que tenham sidcJ
inscriptos na. secretaria t!a Caixa, observadas as disposir;tii.:'s do
art. :J:J, mediante a ar,n•sentaçüD de certidão uc idade. prova
de invalidez, vaccina n outros documentos julgados nuecssa-·
rios, conforme o caso (lei citada. art. 33, § 1°).
§ 2. o Si algum herdf'iro, por qualquer motivo, perder o
direito á pensão. a parcella correspondente revnrtcr;i em beneficio da Caixa (lei citad'a, arl. 33, § 2").
§ 3." Aos requerimenlos de pensões, apresentados na sccretall'ia da Caixa, devem acompanhar a prova de ident.idade do
requerente c os demais documentos necessarios, afim do serem
confrontados com -os das respectivas inscripçõcs.
§ 4. E' facultado ao associado requerer á Caixa, em qualquer tempo, a annullação da inscripçã.o de um ou mais de
seus 'l10rdeiros.
Art. 35. Os requerimentos de aposentadoria c domais beneficios devem set· instruidos com documentos com proba torios do tempo de scrvi<:o, idade, casamento, residencia o ou~
tros que forem julgados uccessarios pelo Conselho das Caixa",
conforme c<tda caso.
Art. 36. As aposentadorias ou pensões serão concedidas
pelo Conselho de Administração das Caixas, mediante requerimcnf.o ao mesmo dircctamcnte entregue pelos interessados.
Art. 37. Nos casos de aposentadoria ou pensão, o associado e seus herdeiros continuarão sujeitos a todos os pagamentos de contribuição, que lhes serão descontados, até completai'sc o tempo que serviu de base á respectiva aposentadoria.
Art. 38. Não se accumularão pensões ou aposentadorias,
nem pensões com aposentadorias, cabendo. entretanto, ao associado ou seus herdeiros o direito de optar pela que mais lhes
convenha.
Art. 39. Extingue-se o direito ú pensão:
i o, para a vi uva, viuvo invalido, pae invalido ou mãe do
portuurio, quando contrahircm novas nnpcias:
2°, vara os filhos e irmãos, quando completarem tlczeseis
annos;
3°, }Jara ns filhas, ou il'mi1s menores, quando contrallircm
matrinwnio;
0
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0
·Í , para qualquer pensionista.
nos casos, devidamente
cornpruvados, do vifla deshonosta on vagabundagem.
At·L. -10. As aposentadorias e .JH~nsões de que trata o pr('··
sente regulamento, assim como os bons das Caixas, não csLão
suj~ilas a penhora on embargo, sendo nulla toda venda, cnssão ou constituição de 1qualquer o nus que sobre el.les recaia.
Art. 41. As empresas de portos fornecerão ao Conselho
Nacional elo Trabalho e ao Conselho Administrativo das C..'lixas todas as informações que lhes forem por estes solicitadas, quer sohre o pessoal })orl.uario, qnee sobre o 1\mccionamento das Caixas.
Art.. 4'?. As aposrmladol'ias, pensões c outros hcnoficio'l
poderüo ser menores do que os cslabolocidos neste regulamento, si os fundos da Caixa não JllldPrr·m snp[loJ'l<ll' us Pncal'gns
respectivos, cmquant.o prrmam'<;a. a insufficiencia desses recursos (lei citada, art. H) .
§ 1. Em lacs casos Sf'l'iÍ. onvido o Com;pllJO Nacional (li)
Tr<1halho.
§ 2. o Para os of feitos do disposto neste artigo, o Conselho Nacional do Te:J.balho fará organizar por actuarios as tabellas de pensões. pcculios c demais auxilios, fixando t.ambem
a porcentagem dos fundos destinados ás desposas do serviç)g
mrdicos, pharmaccllticos, hospitalares c outros.
Art. 43. Nos ensos do ansencia. do pnrtuario, por liccn~~
rc'llHI!1Cl'ncla alé um auno, e sem remuncra<:ão atr5 trcs mozes,
o tl'mpo de auscncia computar-sc-ha como cffcrtivo, uma VC't.
qun as contribuições sPjam feitas regularmente sobre o ordenado ou vcneimento normal, cabendo ·sempre ús empresas cs~a
cob!·an<:a.
§ '1. o Compnta-:'-sn-ha ignalrncntc como cffcctiYo o temvo
do S('rviç:o militar obrigatnrio.
~ 2. As em]WPsas qPe não subvrmcionarcm os ])Ortnarins
quando em serviço militar, ficam rcsponsavcis pPlas rcs]H•el ivas contribuições.
0
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CAPITULO IV
DA ADMINISTR\Çi\o E OllGANIZAÇ;\O DAS CAIXAS

Art. 4.L As Caixas de Aposentadoria serão dirigidas pnr
um Conselho de Administracão, composto dos cinco membros
seguintes (lei citada, art. 45):
1", o inspector geral, ou quem com outra denominação
seja o empregado mais graduado da empresa,. que exercerú a"
funccõcs de presidente do Conselho de Administração, súmenln com o volo de drscmpate;
:zo, dons funccionarios designados pela rulministrac,:ão da
empresa c dous portuarios eleitos pelos associados.
§ 1." A administração da empresa dcsignar~'i., nl0m uos
dolls nH'mhros a quP so rcfcrn o n. 2. mais dons, qnP :;;Pt'\·il'fío
ronto supplr'lltPs, na ansencia, vaga on intpcdimenlo dos dr(~
eti\'ns.
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§ 2. Os associados elegerão, conjuntamente, para o Conselho de Administração, dous representantes effectivos e
dous suppleutes.
§ 3." Sempre que se verificar qualquer vaga mais de se18
mezes untes de findar o mandato, proceder-se-ha a nova
eleição, servindo o supplente até que a vaga seja preenchida;
aberta esta, po1·ém, no decorrer do ultimo semestre, o supplente ~:.>r:xcrcerá o cargo até á terminacão do período adminish·ativo.
§ 4. O presidente designará um dos membros do Conselho para servir de secretario, cabendo a este substituil-o even...
tualmcnte, caso em que terá sómente o voto de desempate.
§ 5. o O mandato dos membros eleitos da administracão da
Caixa será de tres annos, podendo ser renovado.
§ 6. o Nos ca~os de aposentadoria ou licença, excepto por
invalidez, o membro rlcito poderá continuar a exercer o cargo.
§ 7. o O proeesso eleitoral será determinado nos respectivos regimentos. de arcôrdo com as administrações das empresas, respeitado o sigillo de voto c garantido o suffragio a todos
os portuario~. sem excepcâo de sexo.
§ 8.° Fica assegurado 0 direito de voto e de eleição ao
associado apo:;cnlado, salvo o caso de invalidez que o impo~sildlif ~~ de exercer convenientemente o cargo.
§ 9. o Os medir os, pharmaceuticos e empregados das Caixas
e das 'Cooperativas não terão direito de voto e não poderão
exercer cargos no Conselho de Administração.
§ 10. E' imprescindível o uso da lingua portugueza aos
membros da administração das Caixas.
§ 11. Os menores de dezoito annos não poderão votar,
nem ser eleitos para cargos administrativos.
§ f2. Os representantes, quer da administração da empre-sa, quer do pessoal, effectivoi e supplentes, devem ser,
na maioria, de nacionalidade brasileira.
Art. 45. Para os effeit.os do artigo antecedente, dentro
de quinze dias depois da eleição para os representantes do
pessoal, a adm inistracão das empresas enviará á administração da Caixa 11ma r~lat:ão do~ seus quatro representantes,
designando os effeeLivos e os supplenles.
§ 1. Quando, por qualquer motivo, se tornar necessaria n retirada dn algum dos representantes indicados pela
administração, a empresa fará a respectiva communicação á
Caixa, designando ao nwsmo tempo o substituto.
§ 2." Os supplenles dos dous effectivos devem servir
sômente no impedimento ou falta destes.
§ 3." O Conselho de Administ:racão das Caixas só poderá
funceionar, no mínimo, com quatro de seus membros, inclusive o presidente.
Arf. 4G. Os rcvresenf antes do pessoal serão escolhidos
por eleição, devendo cada ccdula conter quatro nomes.
§ 1. Na apurnção geral, os dous mais votados serão os
cffcctivoi e os dons imrnediatos em votos os supplentes.
§ 2.'' ~os ('asos de empa.fe. scrú considerado .eleito o
mais velho em icladr, dn accôrdo com a respectiva i nsel'ipção
na Caixa.
§ 3.0 Nos cnsos de inelegibilidade ou de renuncia antes
da posse, será considerado eleito o immediato em votos, uma
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vez que salisfat;a as exigcncias do presente artigo e seus paragraphos c tenha obtido pelo menos um terço da votação
correspondente nos eleitores ·que compareceram ao pleito,
IH'ocedendo-se, em caso t~ontrat'io, a nova eleição para o logar
não preenchido.
§ •Í. .l\'ão poderão funccionar ao mesmo tempo, nos Conselhos das 1Caixas, paes c filhos, marido ~~ mulher, irmãos e.
cunhados durante o cunhadio.
Art. 47. As cleicões, bem como as designações dos memill'os da administração dos Conselhos, serão feitas na segunda
quinzena do mez de outubro do ultimo anno do mandato,
realizando-se a posse no dia 2 do mez de janeiro seguinte.
§ t,o A apuração das eleições será feita dentro de quinze
dias. devendo os presidentes das Caixas enviar no dia immediato cópias das actas ao Conselho Naciünal do Trabalho.
§ 2." Dessa apuração haverá recurso para o Conselho
Nacional elo Trabalho, que approvará ou annullará as eleiÇÕf.~s. dentro do prnzo de trinta dias.
§ 3. Qual,quer recurso sobre eleições, do qual o interessado poderá exigir recibo, deverá ser interposto na secretaria da Caixa. dentro de tres dias após a apuração, e remctlido, no dia sPgu in te. :10 Conselho Nadonal do Trabalho,
que o julgat,ii dcnlro du :Jo dias, contados da data da entrada
11a sua Secretaria.
Art. 48. Mediante previa autorização do ·Conselho .Nacional do Trabalho, será facultada a fusão rlo pessoal rlos
quadros de duas ou mais empresas em uma só Caixa de
Aposentadoria e Pensões.
§ ~ . A fusão referida no presente artigo deve ser pro·
posta e approvada em a~sembléa 1geral ou por meio de abaixo
assignado que represente pelo menos dous terços dos cont.l'i0uintes das respectivas Caixas e acceita pela administração
destas e das empresas. podendo a fusão ser p·romovida pelo
Conselho Nacional do Trabalho, quando o julgar conveniente.
~ 2.
O Conselho de Administr·a,;ão dessas Caixas será
;:ssim organizado:
a) um presidente, de Borncação do Conselho Nacional do
Trahalho, escolhido entre o pessoal da administração das empresas que fizerem parte da Caixa;
b) um repr~sentantc designado pela administração de
t.:ada empresa;
c) um representante ele i to pelo pessoal de carta empresa.
~ 3. Além desl es. cada empresa indicará mais um para
snrP''·.n'" P o pessoa:l elcg·erá outro, que será o immediato
em 'I·! r• na :)}JUJ'nção geral, sendo pelo menos um hrasileiro
oe r a ln r·c•rrcsenf ação dos dotlS indicados.
~ 4. O processo eleitoral obedecerá ás instrucções ex.pedidns pelo Conselho Nacional do Trabalho.
§ 5. O Conselho ele Administração dessas Caixas só pod~r<1 funccionar com a maioria de seus membros inciusive
o presidente.
'
. Art. 49. Quando duas ou mais empresas forem admimstra~Jas POI' uma mesma direcção (lei citada, art. 62, § 2o)
podPra haver uma só Caixa para todas. com urn só Conselho de Administração, organizado de accôrdo com o art. 44.
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Art. 50. :Mediante prévia autorização do Conselho Nacional do Trabalho, será facultado ás Caixas de Aposentadoria
e Pensões outral'eJu em accôrdo com as caixas beneficentes já
existentes nas empresas, para a constituição de uma sô Caixa,
assumindo aqucllas o activo destas e assegurando aos respiJctivos membros, que forem portuarios, as vantagens deste regulamento (lei citada, art. 63) .
Paragrapho unico. Hesolvida a incorporação, o Conselho
Nacional do Trabalho mandará verificar a situação da caixa
beneficente, afim do se pronunciar sóbre aquelle acto; e, uma
vez approvado, fará, com a presença de um representante seu,
rever as aposentadorias e pensões, para quo estas entrem no
i'egimen deste regulamento, ficando os associados, desde a
data da fusão, sujeitos ao pagamento da joia c mensalidades,
caso não o tenham feito á caixa incorporada.
Art. 51. As caixas beneficentes ou de pensões das empresas da União, dos Estados ou dos Municipios (lei citada,
ar L. 63, paragrapho uni co), organizadas em virtude de lei.
passarão para o regimen das Caixas a que se refere o presente
regulamento, assumindo est.as o activo daquellas.
§ 1. Os saldos existentes passarão a fazer parte do patrimonio das Caixas organizadas de accôrdo com o presente regulamento.
§ 2. Os associados, inclusive os aposentados, gosarão
desde logo do todos os beneficios do presente regulamento,
p~gando as contribuições e joia, de accôrdo
com o di.spo~to
no art. 4° (lei citada, art. 63, paragrapho uni co), observando-se para a reorganização das caixas as disposições do
paragrapho unico do artigo antecedente.
Art. 52. 'Cada Caixa, dentro de trinta dias, após a installação, elaborará o seu regimento interno (lei citada, art. 57),
que será submottido á app1'on1ção do Conselho Nacional do
Trabalho.
§ 1. Si o Conselho Nacional do Trabalho não se pronunciar
dentr·o de trinta dias, contados da entrada do requerimentú
na sua Secref a ria, serú o mesmo considerado como approvado.
§ 2." Os regimentos das Caixas, observadas as disposições
do presente rcgulameiJLo on de outros que forem expedidos
em virtude do decreto Iegislr.tivo n. 5.109, de 20 de dezembro
de 1926, serão organizados de fórma que bem se aclavtom aos
~crviços das respectivas cn1presas.
§ 3." Serão tambem tomadas em considoraç,ão (art. 58 dJ.
lei citada), nesses regimnntos, as condições de salubridade
c outras de cada zona, quanto aos soccorros medico.s, pharmaccuticos c lwspif alares a que terão direito os associados.
:Art. G:3. Cada Caixa terrii uma sec1·etaria, subordinada ao
presidente do Conselho de Administração, com o pessoal neccssnrio aos sPns sPrviços, df' accôrdo com o Ol'('aHHmfo approYado pelo Conselho Nacioual do Trabalho (lei citada, ar0

0

0

1

tigo 48).
§ 1.° Compele <i secretaria dar cumprimento ás disposi';iics do presente regulamento, ás do regimento interno e ás
rlelihcrnções do Conselho d:: Caixa e do Conselho Nacional do
Trnbnlho. no qual prestará todas as informações que lhe forem solicitadas.
~ 2. 0 Nas sccrütarias das Caixas haverá um archivo especial destinado aos documentos referentes ás habilitações para
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ns apõsentadorias, outro para as pensões e outro para os demais papeis.
§ 3.0 Esses documentos serão registrados em livro proprir•,
rubricado pelo secretario do .Conselho de Administracão,
transcrevendo-se em fichas os nomes e os característicos
individuaes dos interessados, as quaes deverão trazer uma
pequena photographia .por elles fornecida.
§ 4.° Fallecendo um contrilminLe que tenha fornecido documentação completa em relação á propria pessoa e á sua familia. ooderá ser a est·a concedido immcdiatamente o adeantamento de dons mezcs de pensão, cnjo deseontu se cffcctuad.
0111 d1~zoHo parcellas rrwnsars.
§ 5. o Compete ao Conselho d'e Administrarão nomear
e dcmittir os empregados das Caixas, observadas as disposiçiJes dos respectivos l'egimentos.
·
§ 6. 0 A secretaria terá um chefe responsavol por todog o.:;
lierviços, sendo o mesmo designado pelo presidente d'o Conselho de Administraeão dentro os funccionarios nomeados pelo
mesmo Conselho.
Art. 54. O Conselho de Ad'ministração da Caixa fará publicar· até 31 de maio de cada anr10 (lei dtada. art. 51), sotJ
pena de dcstituiç5:o de seus membros e de dPmissão do:; funecionarios da secl'etaria rcsponsavois pela falta, o rclatorio c
l,::J!anço do movimento da Caixa no armo anterior, remettendo
ao Conselho Nacional do Trabalho, na primeira quinzena do
mez de junho, não só um numero do jornal em que forem publirados, como uma cópia authentica desses documentos, devidamente rubricada pelo presidente c secretario do Conselho
da Caixa.
Paragrapho tmico. Egsa publicação scr:i transcripta, a
juizo do Conselho Nacional do Trabalho. na Revista d'o mesmo
Conselho, devendo cada Caixa communicar-lhe, dentro de trinta
dias da vigencia deste regulamento, e sempre que occorrer
qualqner modificação, o nome du jornal (]lle houver r.gcolhidu:
para seu orgão official.
Art. 5G. Na primeira quinzena do mez de onfubro de
cada anuo, organizarão as Caixas seus orçamentos da receita
o ciPspc.~a para o anno seguinte (lei citada, art... 52) ..
§ 1. o No orçamento da despesa serão especificadas as verbas rdativas an serviço do administração, assistencia medica.
avoscntadorias, pensões, peculios c auxilias, d iscriminando-í.\9
por categorias e vencimentos os empregados, inelusive os que
prestarem servi~os por contracto.
§ 2. 0 A receita será tamiH~lll e:-;pccifieada de acc<)rdo com
as es! imativas das rendas.
§ 3. 0 Submettido o orçaJllCJtlo, tlcnlru da segunda quinzena de outubro, ao Conselho N'acional do Trabalho, este o
aoprovará ou modificará como ju!;;at· conven ient.e, considerândo-sc approvado easo não oecorra pronunciamento al<~ 31.
de dezembro.
§ 4. O Conselho Nacional do Trabalho Drganizará c en-viará ás Caixas o modelo que deverá ser fielmente observado
na preparação dos orç.amcntos.
Art. 56. Nenhuma modificação poderá fazer o Conselho
d"as Caixas nos seus orçamentos, inclusive a de excedçr ou estornar verbas, sem prévia autorização do Conselho Nacional
do Trabalho, sob pena de multa ao presidente e de destituição
de seus raegos aos demais Jlll'rrJ!H·ns (lPi eitacla, artigo r5:?, ~ :3").
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·Í , para qualquer pensionista.
nos casos, devidamente
cornpruvados, do vifla deshonosta on vagabundagem.
At·L. -10. As aposentadorias e .JH~nsões de que trata o pr('··
sente regulamento, assim como os bons das Caixas, não csLão
suj~ilas a penhora on embargo, sendo nulla toda venda, cnssão ou constituição de 1qualquer o nus que sobre el.les recaia.
Art. 41. As empresas de portos fornecerão ao Conselho
Nacional elo Trabalho e ao Conselho Administrativo das C..'lixas todas as informações que lhes forem por estes solicitadas, quer sohre o pessoal })orl.uario, qnee sobre o 1\mccionamento das Caixas.
Art.. 4'?. As aposrmladol'ias, pensões c outros hcnoficio'l
poderüo ser menores do que os cslabolocidos neste regulamento, si os fundos da Caixa não JllldPrr·m snp[loJ'l<ll' us Pncal'gns
respectivos, cmquant.o prrmam'<;a. a insufficiencia desses recursos (lei citada, art. H) .
§ 1. Em lacs casos Sf'l'iÍ. onvido o Com;pllJO Nacional (li)
Tr<1halho.
§ 2. o Para os of feitos do disposto neste artigo, o Conselho Nacional do Te:J.balho fará organizar por actuarios as tabellas de pensões. pcculios c demais auxilios, fixando t.ambem
a porcentagem dos fundos destinados ás desposas do serviç)g
mrdicos, pharmaccllticos, hospitalares c outros.
Art. 43. Nos ensos do ansencia. do pnrtuario, por liccn~~
rc'llHI!1Cl'ncla alé um auno, e sem remuncra<:ão atr5 trcs mozes,
o tl'mpo de auscncia computar-sc-ha como cffcrtivo, uma VC't.
qun as contribuições sPjam feitas regularmente sobre o ordenado ou vcneimento normal, cabendo ·sempre ús empresas cs~a
cob!·an<:a.
§ '1. o Compnta-:'-sn-ha ignalrncntc como cffcctiYo o temvo
do S('rviç:o militar obrigatnrio.
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quando em serviço militar, ficam rcsponsavcis pPlas rcs]H•el ivas contribuições.
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CAPITULO IV
DA ADMINISTR\Çi\o E OllGANIZAÇ;\O DAS CAIXAS

Art. 4.L As Caixas de Aposentadoria serão dirigidas pnr
um Conselho de Administracão, composto dos cinco membros
seguintes (lei citada, art. 45):
1", o inspector geral, ou quem com outra denominação
seja o empregado mais graduado da empresa,. que exercerú a"
funccõcs de presidente do Conselho de Administração, súmenln com o volo de drscmpate;
:zo, dons funccionarios designados pela rulministrac,:ão da
empresa c dous portuarios eleitos pelos associados.
§ 1." A administração da empresa dcsignar~'i., nl0m uos
dolls nH'mhros a quP so rcfcrn o n. 2. mais dons, qnP :;;Pt'\·il'fío
ronto supplr'lltPs, na ansencia, vaga on intpcdimenlo dos dr(~
eti\'ns.
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§ 2. Os associados elegerão, conjuntamente, para o Conselho de Administração, dous representantes effectivos e
dous suppleutes.
§ 3." Sempre que se verificar qualquer vaga mais de se18
mezes untes de findar o mandato, proceder-se-ha a nova
eleição, servindo o supplente até que a vaga seja preenchida;
aberta esta, po1·ém, no decorrer do ultimo semestre, o supplente ~:.>r:xcrcerá o cargo até á terminacão do período adminish·ativo.
§ 4. O presidente designará um dos membros do Conselho para servir de secretario, cabendo a este substituil-o even...
tualmcnte, caso em que terá sómente o voto de desempate.
§ 5. o O mandato dos membros eleitos da administracão da
Caixa será de tres annos, podendo ser renovado.
§ 6. o Nos ca~os de aposentadoria ou licença, excepto por
invalidez, o membro rlcito poderá continuar a exercer o cargo.
§ 7. o O proeesso eleitoral será determinado nos respectivos regimentos. de arcôrdo com as administrações das empresas, respeitado o sigillo de voto c garantido o suffragio a todos
os portuario~. sem excepcâo de sexo.
§ 8.° Fica assegurado 0 direito de voto e de eleição ao
associado apo:;cnlado, salvo o caso de invalidez que o impo~sildlif ~~ de exercer convenientemente o cargo.
§ 9. o Os medir os, pharmaceuticos e empregados das Caixas
e das 'Cooperativas não terão direito de voto e não poderão
exercer cargos no Conselho de Administração.
§ 10. E' imprescindível o uso da lingua portugueza aos
membros da administração das Caixas.
§ 11. Os menores de dezoito annos não poderão votar,
nem ser eleitos para cargos administrativos.
§ f2. Os representantes, quer da administração da empre-sa, quer do pessoal, effectivoi e supplentes, devem ser,
na maioria, de nacionalidade brasileira.
Art. 45. Para os effeit.os do artigo antecedente, dentro
de quinze dias depois da eleição para os representantes do
pessoal, a adm inistracão das empresas enviará á administração da Caixa 11ma r~lat:ão do~ seus quatro representantes,
designando os effeeLivos e os supplenles.
§ 1. Quando, por qualquer motivo, se tornar necessaria n retirada dn algum dos representantes indicados pela
administração, a empresa fará a respectiva communicação á
Caixa, designando ao nwsmo tempo o substituto.
§ 2." Os supplenles dos dous effectivos devem servir
sômente no impedimento ou falta destes.
§ 3." O Conselho de Administ:racão das Caixas só poderá
funceionar, no mínimo, com quatro de seus membros, inclusive o presidente.
Arf. 4G. Os rcvresenf antes do pessoal serão escolhidos
por eleição, devendo cada ccdula conter quatro nomes.
§ 1. Na apurnção geral, os dous mais votados serão os
cffcctivoi e os dons imrnediatos em votos os supplentes.
§ 2.'' ~os ('asos de empa.fe. scrú considerado .eleito o
mais velho em icladr, dn accôrdo com a respectiva i nsel'ipção
na Caixa.
§ 3.0 Nos cnsos de inelegibilidade ou de renuncia antes
da posse, será considerado eleito o immediato em votos, uma
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vez que salisfat;a as exigcncias do presente artigo e seus paragraphos c tenha obtido pelo menos um terço da votação
correspondente nos eleitores ·que compareceram ao pleito,
IH'ocedendo-se, em caso t~ontrat'io, a nova eleição para o logar
não preenchido.
§ •Í. .l\'ão poderão funccionar ao mesmo tempo, nos Conselhos das 1Caixas, paes c filhos, marido ~~ mulher, irmãos e.
cunhados durante o cunhadio.
Art. 47. As cleicões, bem como as designações dos memill'os da administração dos Conselhos, serão feitas na segunda
quinzena do mez de outubro do ultimo anno do mandato,
realizando-se a posse no dia 2 do mez de janeiro seguinte.
§ t,o A apuração das eleições será feita dentro de quinze
dias. devendo os presidentes das Caixas enviar no dia immediato cópias das actas ao Conselho Naciünal do Trabalho.
§ 2." Dessa apuração haverá recurso para o Conselho
Nacional elo Trabalho, que approvará ou annullará as eleiÇÕf.~s. dentro do prnzo de trinta dias.
§ 3. Qual,quer recurso sobre eleições, do qual o interessado poderá exigir recibo, deverá ser interposto na secretaria da Caixa. dentro de tres dias após a apuração, e remctlido, no dia sPgu in te. :10 Conselho Nadonal do Trabalho,
que o julgat,ii dcnlro du :Jo dias, contados da data da entrada
11a sua Secretaria.
Art. 48. Mediante previa autorização do ·Conselho .Nacional do Trabalho, será facultada a fusão rlo pessoal rlos
quadros de duas ou mais empresas em uma só Caixa de
Aposentadoria e Pensões.
§ ~ . A fusão referida no presente artigo deve ser pro·
posta e approvada em a~sembléa 1geral ou por meio de abaixo
assignado que represente pelo menos dous terços dos cont.l'i0uintes das respectivas Caixas e acceita pela administração
destas e das empresas. podendo a fusão ser p·romovida pelo
Conselho Nacional do Trabalho, quando o julgar conveniente.
~ 2.
O Conselho de Administr·a,;ão dessas Caixas será
;:ssim organizado:
a) um presidente, de Borncação do Conselho Nacional do
Trahalho, escolhido entre o pessoal da administração das empresas que fizerem parte da Caixa;
b) um repr~sentantc designado pela administração de
t.:ada empresa;
c) um representante ele i to pelo pessoal de carta empresa.
~ 3. Além desl es. cada empresa indicará mais um para
snrP''·.n'" P o pessoa:l elcg·erá outro, que será o immediato
em 'I·! r• na :)}JUJ'nção geral, sendo pelo menos um hrasileiro
oe r a ln r·c•rrcsenf ação dos dotlS indicados.
~ 4. O processo eleitoral obedecerá ás instrucções ex.pedidns pelo Conselho Nacional do Trabalho.
§ 5. O Conselho ele Administração dessas Caixas só pod~r<1 funccionar com a maioria de seus membros inciusive
o presidente.
'
. Art. 49. Quando duas ou mais empresas forem admimstra~Jas POI' uma mesma direcção (lei citada, art. 62, § 2o)
podPra haver uma só Caixa para todas. com urn só Conselho de Administração, organizado de accôrdo com o art. 44.
0
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Art. 50. :Mediante prévia autorização do Conselho Nacional do Trabalho, será facultado ás Caixas de Aposentadoria
e Pensões outral'eJu em accôrdo com as caixas beneficentes já
existentes nas empresas, para a constituição de uma sô Caixa,
assumindo aqucllas o activo destas e assegurando aos respiJctivos membros, que forem portuarios, as vantagens deste regulamento (lei citada, art. 63) .
Paragrapho unico. Hesolvida a incorporação, o Conselho
Nacional do Trabalho mandará verificar a situação da caixa
beneficente, afim do se pronunciar sóbre aquelle acto; e, uma
vez approvado, fará, com a presença de um representante seu,
rever as aposentadorias e pensões, para quo estas entrem no
i'egimen deste regulamento, ficando os associados, desde a
data da fusão, sujeitos ao pagamento da joia c mensalidades,
caso não o tenham feito á caixa incorporada.
Art. 51. As caixas beneficentes ou de pensões das empresas da União, dos Estados ou dos Municipios (lei citada,
ar L. 63, paragrapho uni co), organizadas em virtude de lei.
passarão para o regimen das Caixas a que se refere o presente
regulamento, assumindo est.as o activo daquellas.
§ 1. Os saldos existentes passarão a fazer parte do patrimonio das Caixas organizadas de accôrdo com o presente regulamento.
§ 2. Os associados, inclusive os aposentados, gosarão
desde logo do todos os beneficios do presente regulamento,
p~gando as contribuições e joia, de accôrdo
com o di.spo~to
no art. 4° (lei citada, art. 63, paragrapho uni co), observando-se para a reorganização das caixas as disposições do
paragrapho unico do artigo antecedente.
Art. 52. 'Cada Caixa, dentro de trinta dias, após a installação, elaborará o seu regimento interno (lei citada, art. 57),
que será submottido á app1'on1ção do Conselho Nacional do
Trabalho.
§ 1. Si o Conselho Nacional do Trabalho não se pronunciar
dentr·o de trinta dias, contados da entrada do requerimentú
na sua Secref a ria, serú o mesmo considerado como approvado.
§ 2." Os regimentos das Caixas, observadas as disposições
do presente rcgulameiJLo on de outros que forem expedidos
em virtude do decreto Iegislr.tivo n. 5.109, de 20 de dezembro
de 1926, serão organizados de fórma que bem se aclavtom aos
~crviços das respectivas cn1presas.
§ 3." Serão tambem tomadas em considoraç,ão (art. 58 dJ.
lei citada), nesses regimnntos, as condições de salubridade
c outras de cada zona, quanto aos soccorros medico.s, pharmaccuticos c lwspif alares a que terão direito os associados.
:Art. G:3. Cada Caixa terrii uma sec1·etaria, subordinada ao
presidente do Conselho de Administração, com o pessoal neccssnrio aos sPns sPrviços, df' accôrdo com o Ol'('aHHmfo approYado pelo Conselho Nacioual do Trabalho (lei citada, ar0

0

0

1

tigo 48).
§ 1.° Compele <i secretaria dar cumprimento ás disposi';iics do presente regulamento, ás do regimento interno e ás
rlelihcrnções do Conselho d:: Caixa e do Conselho Nacional do
Trnbnlho. no qual prestará todas as informações que lhe forem solicitadas.
~ 2. 0 Nas sccrütarias das Caixas haverá um archivo especial destinado aos documentos referentes ás habilitações para
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ns apõsentadorias, outro para as pensões e outro para os demais papeis.
§ 3.0 Esses documentos serão registrados em livro proprir•,
rubricado pelo secretario do .Conselho de Administracão,
transcrevendo-se em fichas os nomes e os característicos
individuaes dos interessados, as quaes deverão trazer uma
pequena photographia .por elles fornecida.
§ 4.° Fallecendo um contrilminLe que tenha fornecido documentação completa em relação á propria pessoa e á sua familia. ooderá ser a est·a concedido immcdiatamente o adeantamento de dons mezcs de pensão, cnjo deseontu se cffcctuad.
0111 d1~zoHo parcellas rrwnsars.
§ 5. o Compete ao Conselho d'e Administrarão nomear
e dcmittir os empregados das Caixas, observadas as disposiçiJes dos respectivos l'egimentos.
·
§ 6. 0 A secretaria terá um chefe responsavol por todog o.:;
lierviços, sendo o mesmo designado pelo presidente d'o Conselho de Administraeão dentro os funccionarios nomeados pelo
mesmo Conselho.
Art. 54. O Conselho de Ad'ministração da Caixa fará publicar· até 31 de maio de cada anr10 (lei dtada. art. 51), sotJ
pena de dcstituiç5:o de seus membros e de dPmissão do:; funecionarios da secl'etaria rcsponsavois pela falta, o rclatorio c
l,::J!anço do movimento da Caixa no armo anterior, remettendo
ao Conselho Nacional do Trabalho, na primeira quinzena do
mez de junho, não só um numero do jornal em que forem publirados, como uma cópia authentica desses documentos, devidamente rubricada pelo presidente c secretario do Conselho
da Caixa.
Paragrapho tmico. Egsa publicação scr:i transcripta, a
juizo do Conselho Nacional do Trabalho. na Revista d'o mesmo
Conselho, devendo cada Caixa communicar-lhe, dentro de trinta
dias da vigencia deste regulamento, e sempre que occorrer
qualqner modificação, o nome du jornal (]lle houver r.gcolhidu:
para seu orgão official.
Art. 5G. Na primeira quinzena do mez de onfubro de
cada anuo, organizarão as Caixas seus orçamentos da receita
o ciPspc.~a para o anno seguinte (lei citada, art... 52) ..
§ 1. o No orçamento da despesa serão especificadas as verbas rdativas an serviço do administração, assistencia medica.
avoscntadorias, pensões, peculios c auxilias, d iscriminando-í.\9
por categorias e vencimentos os empregados, inelusive os que
prestarem servi~os por contracto.
§ 2. 0 A receita será tamiH~lll e:-;pccifieada de acc<)rdo com
as es! imativas das rendas.
§ 3. 0 Submettido o orçaJllCJtlo, tlcnlru da segunda quinzena de outubro, ao Conselho N'acional do Trabalho, este o
aoprovará ou modificará como ju!;;at· conven ient.e, considerândo-sc approvado easo não oecorra pronunciamento al<~ 31.
de dezembro.
§ 4. O Conselho Nacional do Trabalho Drganizará c en-viará ás Caixas o modelo que deverá ser fielmente observado
na preparação dos orç.amcntos.
Art. 56. Nenhuma modificação poderá fazer o Conselho
d"as Caixas nos seus orçamentos, inclusive a de excedçr ou estornar verbas, sem prévia autorização do Conselho Nacional
do Trabalho, sob pena de multa ao presidente e de destituição
de seus raegos aos demais Jlll'rrJ!H·ns (lPi eitacla, artigo r5:?, ~ :3").
0
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Pnragraphn uni·co. Quando o presidente do Conselho da

Caixn, be111 assim qualqner de seus membros, não se conf;Jrll1ar

com qualquet· l'PSOIIIt_:;.fín da 111aiorin. pr,tlr·t·:í dl'lla I'I'C'rllTr'l' pal':t
o Cnnsdho Naeion;\l do Trahalhn.
A1·l. 57. Ser:í. 1acultado ao portuario ou membro do sua
família. que não se eonformar com as decisões do Conselho
de Admiui:;;IL"açfío ela Caixa, nos casos de habilitação para a
aposunfaduria 011 ptmsão, }ll'li~ corno p:wt os demais IH•nel'icios
e .em quaesqum· outros casos, recorrer para o Cunselhu Nacional do 'Drahalho (lei citada, art. 53) •
§ J • Taf'S recm·sos, i~ellf(lS rlü Sl~lln. srrilo ('JlViarJos lWia::~
Caixas, Pm originaL devidamente informados e. instruidos, ao
Consdho Na1·imHtl do Ti·ahalho, dr•Jltrn de I:} dias. r~ontad 1 lS
da data do rPceldnlPlllo. di'H'ndn fir·ar na respr~cf i\·u sr~crclariu
CÓpia dr' f ()(jl) 0 pl'OI'('S:"Il.
§ 2." Recebido o recurso, a Secretaria do Consellw Nacional do 'J'rC~hall!n. drpois de registral-o, fará, dentro de d'ez
dias, um rrlntm·io ;:;ucrinto sobre as allegações e doc}J.mento3
apre::::entaclos. afim de f,Pl' presrnte ao presidente do Conselho,
que designará o rrlator denfro de tr~s dias. devendo ficar na
Secretaria cópia do rcqllrrilllenlo origmal do recur·~o e do alludido relatoJ·io.
.
§ ~J. o Designado o relator, o processo ser-lhe:-ha ehtr~gue
dentro dP vinte e quatro horas, em protocollo, mediante recibo.
§ 4. o O relator dever:í apresentar o seu voto em uma das
reuniões d'o Con:-::clhn que se realizarem dentro de trinb dias
ou devolver o processo anf es da ultima dessas reuniões.
§ 5. o Si na ult.ima reuni fio, dentro dos trinta dias, o relator não houvPr apresentado o .seu voto ou não tiver devolvido o procrsso. o presidenf e, na primeira sessão, designará
outro relator, o qual. no mrsmo dia. á vista do nrocesso ou da
cópia do :::equPrinw nf.o e do relatorio ele que trala o § 2° deste
artigo. dar:í o RPll vulo, quando. })ria natureza no assumpto,
não frlr neePr~sario detido e~ tudo ou diligencia.
§ 6. o Resolvida essa providencia preliminar o tempo gasto
com a mesma não poderá exceder de noventa dia~. observadas
as disp~sif-Ões. an.l.eriores quanto ao prazo para informações e
devoluçoes (101 miada, art. 5~, paragrapho unico).
§ 7." J)ppoi::~ da apresentação do voto do relator outro
membro do Conselho Nacional do Trabalho poderá pect'ir vista
co processo. devendo, P?rém. restituil-o na ses·3ão seguinte.
com. o seu voto por ~scr1pto, e ern separado, qu2 ndo fôr contrariO. Nesf c 1~aso, na o se computará nos trintn dias o prazo
d~COlTf'Jlf f' dl' uma sessão :í nul.ra, a V~ ao maximo de quinze
dias.
~ 8. o Si dentm. do pr:1zo de trinta dias, contados de confç>rmidad(~ com o rhsposto no presente artigo, o Conselho NaciOnal do Trabnlho n.iif! sn pronunciar sobre a prorogação de
prazo ?U. m!Jre a dec :sao, o recurso será considerado provido.
eom drrr1to a embargo por parte dos interessados.
~ 9. o. Qnaesr(t.1cr f~omrnunicações sobre prazo, decisões 011
pro_vHlPnr'.ras rf'lat!Yas ~os rccur·sos (revem ser feitas do modu
mais. ral)l.clo pn:::sJvf'l. a.;;; rPsperf iyas Ca ix.ás, cabendo a f'Stas
provideneJar a rPspell o. drnf ro de vinte dias da data rm que
as receberem.
~ 1O. Jnlgadn o processo, que ficará archivado na Secretaria dn Cnn><r'llrn N:-teiClnal rln Tr·nhalho, estA Anviará. á Caix~
0
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interessada, cópia do accórd'ão, afim de ser junta :1 do mesmo
processo.
Art . 58. Aos membros do Conselho das Caixas (lei citada,
art. 46) fica assegurada toda a liberdade de acção para quo
po~sa.m exercer os seu::; cargos sem coilstrangimento ou coacçãn
e sem prcju izo do serviço e da disciplina da empresa. .
.\ri. rí9. :\o caso dn dn~harJtJotlia l'nfrr rnnmht·os da administra~ão da Caixa ou do desídia de qualquer delles, que possa
prejudicar o bom andamento dos scrvicos da Caixa, o Conselho
l'tnciomtl do Trabalho. tomando conhecimento rto facto, em virtude de representaçã.o de intere~·sado. ou cx-of{icio, submetter(~
o caso a l'igoroso inquerito c. sendo confirmada a d~nl).ncia,
dcst.itu irá de seus cargos o~ rPsponsaveis, promovcndo-lhPs a
snbsUtu ição, nos f ermos do § 3° do art. -14 (lei citada, artigo 47).
§ 1 . " O inquerit.o será feito por ires peswas estranhas á
Caixa e ú respectiva empresa, sendo duas designadas pelo

Conselho Nacional rlo Trabalho e uma pela administração da
mesma Caixa.
§ 2. o Sempre que fôr possível, a de~ignação feita pelo
Conselho Nacional rto Trabalho deve recahir em um de seus
membros ou funccionarios, ao qual caberá a presidencia dos
trabalhos.
§ 3. o O inquerito deve ser concluído dentro de trinta dias
e. presente ao Conselho Naciotial. do Trabalho, este o julgará
dcnf ro de outros trinta dias.
§ Lo O membro da Caixa, qne incorrer na penalidndP de
dcslituição, não poderá mais occupar cargo algum na~ Caixas
a que se refere o presente regulamento.
Art. 60. O Conselho de Adm!nistração rtas Caixas de Aposentadoria c Pertsões i1on1l'ará o twssoal csfricfamentc necessario aos serviços desta, de accôrdo com o orç.ámento approvado pelo Conselho Nacional do Trabalho (lei citada, art. ~8).
Art. 61 . Todos os membros do Conselho de Administrar,:ão das Caixas desempenharão suas funcçõcs gratuitamente e,
com cxcepção do presidente effectivd, servirão por tres annos,
itwlusivc os designados, podendo sei' reeleitos ou reconduzidos
Art. 62. Sendo necessario, desde que consigne o orçamento npprovado pelo Cons~lliO Nncion:iJ do Trabalho a necessaria verba, o Conselho drt Cnix:1 poderá rtotnear um gerente
para a respectiva administracão interna.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 63. Ao Conselho Nacional do Trahalho cabe providenciar para n fiel execução rias disposições elo presente regul:unnn I o. h::ixando insl rllr(:ÕPs. I omandn <·nniH'f' imPnlo dos netos
sujc!f.os :í. sua approYação. organizand<) a fi •.;;ealiznr.i'ío e rlesi-

F,manrlo o:-: fj~;(·al'f, t'l!,Ín numt·r·o s<'I'Ú J'ixnl!o pt>lo 1\linislro da
,\g-ricuHura, d~ acrürdo com
necessidade~ do Sf'rviço (lei

cJt.acla, art. 54) •

as
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Art. G4. E' da exclusiYa compcU~ncia do Conselho Nacional rlo Trabalho decidir, ern ultima o nnica instancia, sobre
(JUaesquer qursl ÕPs das Ca h as, in\)HJt' multas, cassnr lllandatos nos membros do Conselho do Administração, promover
pelos meios legaes o cumprimento de suas decisões o praticar
todos os acf.os que so tornarem neces.sarios ao regular andamrnto dos nrgoeios das referidas Caixas (lei citada, art. 55).
Art. Gf>. Cada Caixa COIJCOl'l'('r:Í, para os serviços decorrcmtes da fiscalização e outros. com uma quota proporcional á
sua renda bruta, a qnal scrft fixada pelo Conselho Nacionnl do
Trabalho. mcdianfn approv~u~iio do Governo (lei cilada. ar·tigo 56).
~ ·1." Pm· orcasifio da appr·ovação dns orçamentos das Caixas, o Conselho l\'arionn 1 rio Tralmlho determinarú a quota
annual (}lW cahr·r·:í propm·cion:dnwnto a cada Oaixa, .quola essa
quo não vorlcrú rxeNif~t' de 1 %, servindo do base ao respectivo ealeulo a. rellCia l>rula no .primeiro semestre de cada
anno.
§ 2. o A importancia correspondente ao primeiro semestre, qun SflrYiu de base á fixa~;ão da contribuição, será depositada em dnbrn 110 Banco do Brasil nu suns agencias, até ao dia
quinze de janeiro srgniniP, rm ronla do Conselho Nacional do
Trabalho.
§ 3. o Os saldos das importancias 3rrccadadas annualmento,
na ft)rma tiPsLe artigo. srrfio applicados no custeio dos surviços
do Consellw Nacional do Tralmlho e, hem assim, na aequisição
de titulo~ da Divida Pul>lica FerlcraL para a constituiçfí.o do
patrimonio do mesmo inst if ui o, ·inclusive sua installaçiio definitiva em predio proprio.
Art. GG . .As cmprrsas dP portos, a que se refere o prrsrntc
regulamento (lei eitada, art. 4<1), fornecerão pelo ~cu eristo
real, a cada um dos empregados admitlidos effeetivamcnte,
uma caderneta do modelo que será determinado pelo Conscl ho
Nacional do Trahalho, da qual constarão a nntureza dns funeçõPs exercidas, datas rle nomeação c promoções, importancia
dog YPncimPnt•os, idar](•, naturalidade, estado civil, residencia,
tleclaraçfío soltl'P si :-:altP ](·r n rscrrvPr (' outnts annotações
.infgadas ll(l'i:-:, :I](•Jll da iiiiJil'<'S~fío digilal f' da fJhnfographia
do podl!nrio.
. ~ 1. o A cnrlnrnela s{, poderá ser substituída por outra depors do complcl amente e!:leripturada o scrvirú para mais de
11m a r•mpr(•sa.
§ 2. 0 O Conselho Nacional do Trabalho expedirá as instrncçõcs ncccssarias no sentido de ser normalizada a situacão
rlos af!sociados admill idos 11:1s cmprPsas nnteriorrncnte a e::stc
regulamento.
0
§ 3.
Por occasião da inscrÍlpçã-o do associado na secretaria da Caixn. serão frnnscriptos na respectiva ficha todos
os dizr·rPs r nnno1arJíe~ da rarlr•rneta rc1a1ivns a identidade e
tempo clr sr~niço.
:\rt. G7. DPpois de 1O annos de sen·iço effect ivo. o portuarw a que ;:P l'rfPrro o pre;:;:entc regulamento só poderá ser
dcm it1 ido no caso de falta grave apnrada em inquerito feito
pel:l :Hlminis1rnc~fío dn. Pmpr('Sa, onYirto o aceusado. com reeurso p:u·a o Conselho Nacional do Trabalho (lei citada, artigo 1:n. quf' tl~'n'r:Í ,inlgnl-o dentro de 30 dias, a c-ontar da
rntradn 11:1 f-:('C'J'I'Ial'ia dn mc'smo ConscllJO, nfío seJHln ('OTnflll-
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tado o temipo para diligencias, respeitados os direitos adquiridos em virtude dos dispositivos deste regulamento.
§ 1. 0 Será romddrrado falta grave:

prevaricaç.ão, peita ou suborno;
desvio criminoso de dinhei!'os, valores, mercadorias c
outros ·qu_aesquer bens pertencentes á empresa ou a particulares e que estejam sob a guarda ou responsabili_dade da empresa, além de outros casos previstos no Co(rigo PPn:ll:
c) embriaguez habitual ou em serviço;
d) máo comportamento '>11 desídia no desempenho
de
suas funcções;
e) violação de segredo dç que esteja de posse por forc,~-n
do cargo;
f) insnhordinação ou indiscLplina;
a) abandono de serviço;
h) offensas physicas e moraes praticadas no serviço on
no recinto da em,presa contra q~mlquer pP~~O:l, .cmlvo no"
casos de defesa propria ou de outrem.
fi 2. Si o Conselho Nacional do Trahalho não se conformar com o resultado do inquerito, mandará abrir outro,
com a assisfencia de ,um representante seu, devendo, para a
dccisfio final, ser levados em conta os ,precedentes do accusacto,
e cabendo aos interessados o direito co defesa, inclusive apresentação de provas e documentos ~m qualquer phasc do 1processo.
§ 3. 0 Para o .portuario que, tenrto 10 annos de ,servico
em uma ou mais empresas, passar, .da data do presente regulamento, a servir em outra, o tempo de serviço, para o:; effeitos
de vitaliciedade, isto é, para a contagem dos iO annos, será
o que .fór ajustado Pntre a empresa e o portuario, não aUingindo esta disposição a contagem de tempo .feita pelas Caixas para
a a·posentadoria, para a qual, em qualquer caso, devem ser
contados tantos annos quantos forem os verificados de conformidade com o art. 19 e § 5o do art.. 68 (lei citacta. arf iga
a)
b)

0

43, § 1°) .
§ 4'.0 O portuario que, dispensado do serviço, :por con-

veniencia da empresa, obtiver a sua readmissão, continuará
no goso de todos os seus direitos anteriores, inclusive a contagem do tempo em que serviu, independentemente do pagamPnfo de nova joia.
~ 5.
Não se comprchcndem neste artigo os cargos de
inspector geral ou 1principal rcsponsavel pela· direcção da empresa e outros de confiança immediata dos Governos on das
administr:H;ões das empresas.
§ ~. 0 Para os effeito~ do presente regulamento,. entendem-se como c.lrg-os de im-mediata confiança aquelles que
forem assim considerados nos respectivos regulamentos ou
instruccões das empresas, devid,tmenlc avprovaJos pelos eOin-pctenles Governos.
§ 7. Nas empresas .c_mborctinadas á lnspccfoJ'Ía de Portos, Rios e Canaes, os recursos a que se refere o 'presente artigo
devem ser enviados por intermcdio d'a mesma, depois de r,onvcnif'ntemente informados pPln rcsrwctivo delegado juntG a
taP~ Pmprcsas.
0
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§ 8.0 O portuario .que, nos termos do § 1o do art. t8,
continuar no servi~;o d:t cn1JJresa, depois de 30 annos de servif)o, não podcrú set· dispensado sinão depois de. concedida a
~~l>o::-;cnladt~ria a requel'inwntu seu ou da respeul.t\·a empl'esa ..
§ 9.
Os :funccionarios a que '3·3 referem os paragTaphos
;)u c G" deste artigo, quando dispensados sem terem incorrido
'~111 qqalqucr das faltas especificadas no § 1 ", uma
VL~7.
q1w
leuhü.m mais de 10 annos de serviço, poderão continuar a oonLrilmil' pat·a a Caixa. sendo-lhes garantidas as vantagens e
regalias deste regulamento, salvo a de votarem e serem vo1ados, e, para o effeito de aposenladori8.> aeverão provat· o
I ompo effectivo de serviço.
Art. 68. Os portuarios da União, dos Estados ou dos
:'vtunicipios, que jú arJqnirirarn o direito a aposentadoria ou
:llonlcpio, porlerfio ser· admiU.irlos a contribuir para a Caixa
da respPCliYa empresa (lei citada, nrt. 65) .
§ 1. Nesses casos, mediante requerimento do interessado,
o Oov,.r·no Fcrlr•!'U I, E:-;r adnal ou Munieipal fará rr•collwr ao~
cofrps da Caixa respectiYa a importancia de suas contribuiçõe.s
até á data dn requerimento. ficando o portuario sujeito ás
que forem dAvidas dahi em deante, de conformidade com o
al'l. :17, hc111 COJIIO (t:-; joias que ainda não lenham sirln png:.tq
:i l J1il1lo, ao E:d ndo ou :1o Municipio.
§ 2. o Além do refet'ido requerimento. que ~crá encamiJihado pela Caixa. quando esta, por sua vez, requerer o pagamento das contrihuic:ões a qun allttde o pnrngraphn nntetWrlente, deverá o interessado rlirigir outro á mesma Caix3.
solicitando a sun inscripçito.
§ 8.0 O requerimento do interessado, quando dirigido ao
Ministet·io da Fazenda. deverá Sf'l' acompanhndo do~ doeúmen+Jl~ e~tgHlos ppfo ·t·hcsoüro no~ cn sos
rlc aposenta0

0

doria~.

§ 4. o. Estando em arriem os documentos enviados á Caix~.
o portnario será inscripfo e gosará desde logo dos henPficios
do presente rPgnlamento.
~ 5.0
Os portnarios admittidos nas condie(Ses deste arf.igo continuarão a gosar de todos DS direitos adquiridos, que
não forem contrnrios ao presente regulamento, inclmdve D
rla contagem de tempo em qualquer funccão publica, cra
1 f Pião, dos Rstados on rlo!=i Municipim;.
Art. 6!l. Os portuarfos, de qualquer categoria, .que forem
aàrr.iUidm; ao srrvir,o das empresas da União. rios Est.ndos ou
cios Municipios ou que esf.P.inm servindo sem as regalias do
montrpio ou df' aposentadoria após ~ promulgao!io da lei num~ro 5. t 09. rll' 20 de dezembro de 1926, ficam subordinados
ns, di~~·o~i«;õps ria me~mn e ác: do presente regulamento (lei
ritndn. art. 66) e desdr> logo considerados associados. para
fnrin::: os pffpifos.
~ 1 . " Os porfunrios dr> rmprPsas rwrtencentr~ :í União,
nrlmitfirlos n rontrihuir pnrêl as rr~prrtivn.:; Caixns rle Apo"f'ntndorin r> Ppnsõcs. rleixar1'io df' fP.r aposrntarloria r,oncndirla prla lrg-islnr:ão gernl ou cs.pe'cial relativa ás mesmas emJil'f':.:n c.;, 11asr;a nrlo n ser apoo;;pnf a dos pp,Jn s rtl1n r1 irln s Caixas.
~ ?. Os TY)rfnnrios n QUf' se rMere o paragrapho nnf.eJ'ÍOl'., ficam PXOIH'rados da obrigação de contribuir para qual ...
0
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quer on tro instituto de monte·pio exi.stente, creado por lei,
melwü \'f' para o Montepio dos funccionarios publicas de qw·
trata u dPcrclo n. 942 A, de 31 de outulJro de 1.890.
§ ~1. o Os portuarios contl'ihuinlcs aclualmente do Mont~
pio dos funccionarios pnhl ir os serãQ. exone·rados da obrigação
de P-ffecluar as respectivas contribuições, ficando-lhes, entretanf.o, assegurado vela Fazenda Nacional o direito adquirido, no momento de serem as mesmas suspensas, na parte
excedente á p.-msão garanf ida pela Caixa na occasião do fallrcimcnto.
§ 4. Os portuario.~ .iú aposentados pela Fazenda Publica,
que, do accôrdo com a lei n. 5.109, rcque·rerem ás respectivas Caixas revisão de aposentadoria o dellas obtiverem pensão de aposentado, perrh~rão o direito á apose:ntadoria conccd ida pelos cofres publicas.
1\rt. 70. Observados os princípios geraes deste regulamento, cabe ao Cunsclho Nacional do Trabalho propôr ao Governo a expedição de regulamentos especiaes para as Caixa~:
de empresas dn porlos silnados f'lll zonas insalubres, no sentido dn adnptnl-a:; :ís rH'rrssirladns dn cadn região (lei citada,
art. 7 4).
Art. 71. o~ intert'SS:ldos directos, as Caixas de' Pensões
~ ns empresa~ de porto~ porterão requerf't' ao Conselho Nacional do Trabalho ccrtirlão do qur lhes possa interessar, o
que· será concedido pelo ~nn presidente. quando tàl certidfi.o
não dcpetuir.:· t!P drH'll!IH'ntr:'' dr• r~ar:1cfe:· privativo do Conselho.
PaJ·agJ·npiJO un ieo. Essa rr~rtidão pngar:í spJlo P CIL·;fa.,,
de ne1·riJ'dn r o !li a lcgislar~ãn Pll1 vigor.
Art . 7'2 . o~ ;pap1~is ou quaesquer actos referentes
econotnia da~; Cnixns nn prueerlr•nfes da:; l't~speclivas mnprr! .
sas, em rP!:u.:ilo a J'PC!Il'SI)'-:, :"ão i-:P!llos dP sPllo (lei citnd~1
art. fl3).
Art. 73. As decisõr.s dn Conselho Nar,ional do Trabalho
bcr11 r o mo " :mrl:unrnf o dos pt•nces-:os e o expPdienf e da Secref.aria. l'P]afivos a assurnpfos affinPnl!~s ::ís Caixa~;. serft:
Pt.Ibl irados no Diarin (){{irial. com cxcepção dos de earMtm
resPrvado, l'nrnP<lcndo-';t•, f:ltnh(•rn, nulas :í imprensa.
Art. 71. E' fncuHndn :ís ncnncrws c•mprr~sas de porfo:;;.
mediantn appro,·aeãn rln Con:=:rlho Nncional rio Trabalho, unirem-~P o Ot'ganizari'Hl 111na ~~·~ f:aixa, desde que o numero 00
as~oriarlns incorporados sP.ia snpcl'ior a quinhentos (lei citada. ~~rt. 73) .
§ 1. Em tacs eac.:m:, earla nma das a.riministraçõe·s das
emprrsns fJllf' fizcr·cm pari r. ria Caixa dcsignurá rious funccionnrio::; para a ~omposir,i'ío do Conselho de Administr~ão
da rnr~rnn. sendo um nffPctivn c o outro supplfmte.
§ 2. o O pe.;.;son 1 de cada empresa elegerá o ~en roprrsr'Il .
tante, sendo o snpplente o immediato em votos.
~ 3. o A presidPncin de tacs Caixas caberá a um funccionario indicado. de· commum a·rc.t\rrio, peJns admdnistraçõcs
das respectivas empresas.
§ -1. o Quando as administracõcs dac.: ern]Jl'esns não ehrJ,rarem a um aceÔJ'dn nn. rl8signaç.ãn, n Conselho Nacional do
Tr::thalho t'.;;:r.olhPL';.1, entre o~ indicados, o pr~sidente'.
0
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§ 5. o As referidas Caixas ficam subordinadas aos rlisposifiyos ((O pr.~scnfo rrgnlamr.nt.o.
A1·t. 7G. As Caixa~ I't-meU,~t·ão ao Conselho Nacional do
•rrabalho, attí ao dia :H do janeiro dn cada anno, a rrlação de
todos o~ n.nvo.~ v.s.:;or.iados. inscriptos e aposentados, ou uma
cópia da ficha. de cada nm, rorn as modificações quo occorrrJ'Hill, afim de •·t::>rom tramer·ipfas em fiehas no Mnsf'll Social.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 7G. Cabe ao Conselho Nacional do Trabalho a imposição de ,penalidades por qualquer infracção do pre·sente
regulamento.
§ 1. 0 As penalidades constarão de:
a) multas de 1 :000$ até 5:000$, ás empresas rio portos
que deixarem de' cumprir os dispositivos deste regulamento
referentes ás mesmas (lei citada, art. 59);
b) destituição dos cargos aos membros rias Caixas que
infringirem qualquer rlispMição dest.e regulamento ou que
forem causadores de discorclia ou desorganização das Caixas
(lfli citada, art.. 47);
·
c) demissão dos empregados ou de quaesqner pessoas
qne prestarem scrvicos ás Caixas e que, por desídia ou qualquer outro motivo, concorram para a perturbação da b03
marcha. dos re~pectivos serviços, ou que infrinjam qualquer
(Jisposição do prnsentc regulamento;
d) multa dr · j 00$ a 500$ aos presidentes das Caixas, por
falta de cumprimento das disposi(;õcs do presente regulamento:
e) rr.·ulta de 100$ a 500$ aos responsaveis pela administração na~ empresas da União, dos Estados ou dos 1\funici,pios,
por h.Ifa de 3,m1primc·nfo rlo disposto no art. 10 e seus §§ 1°
c 2".
§ 2. A' imposiç.ão de qualquer penalidade precederá a
abertura de inquerito, ordenado pelo Conselho Nacional do
Trabalho, sendo sempre ouvidos o infractor e a rrspectiva
Caix3. quando não fôr elia a infracfora.
§ 3. 0 As multas a que se refere a lcttra h do art. 4",
impostas ao pessoal, serão entregues ás Caixas nos prazoa
esta1Alecidos no art. 10, -cabendo a estas o direito de reclamar do 1Go·;erno FcdPral on Estadual a importancia das que
forem impos!::s :'is empresas r'm vir·tude de clausulas contractuaes.
§ 4. 0 As multas a que se refere o § 1o deste artigo srrão
pagas ás Caixas dent!'·J de sessenta dias após a decisão final
do Con~elho Nacional do Trabalho.
Art. 77. As multas impostas pelo Conselho Nacional do
•rra.balho sert.o inscriptas em livro proprio, assi,gnado pelo
funccionario competente o rubri'Cado pelo presidente do
mesmo Conselho.
Paragrapho unico
Imposta a muna, será o infr:tctor
convirlado ao pagamento dentro de 3ú dias, e, se não o fizer,
0
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r)rocedcr-se-h~ judicb.1mente, nos termos do paragrapho unico
do art. 78, salvo nos ca~os previstos no § 1o do art. 79.
Art. 78. Para cobrança jndicia~ servirá do docn~en~o
a certidão extra h ida do livro de registro d0 mulf as (lei CItada, art. 61) .
Paragrapho uni co. Qualquer cobrança judiciaria, quo se
torne nccessaria em virtude do presente rcgularr.. onlo, ser~
feita de arcôrdo com as leis do execuc;ões fiscaes.
Art. 79. O Conselho Nacional do Trabalho, cx-of{icto
ou por denuncia, devidamente documentada, de qualquer interessado, imporá á empresa que infringir disposições do presente regulamento a multa de 1 :000$ a 5:000$ (lei citadn,
art. 59).
~ 1. Em se trnt -:mdo de empresas da União, dos Estados
ou Municípios, a multa imposta ao responsavel pela respectiva direcc;ão ou ao empregado culpado da infracr;ão será
de 100$ a 500~, devendo o Conselho Naeional do Trabalho
levar o facto 'lo conhecimento do Ministro da Viação ou da
autoridade competente, para o devido desconto em folha.
§ ?. Quando a f.:npresa deixar de realizar, nos prazos
estabelecidos ne<Ste regulamento, duas contribuições mensaes,
de a~P.ôrdo ccn o ~rt. 10 e seus paragraphos, o Conselho de
Adm:nic;fraçãn da C:-.ixa, por qualquer de seus membros, ou
qualquer associado, dará denuncia do facto ao Conselho Nacional do Trabalho, o qual, verificando a procedcncia da denuncia, appl1ct~rá a multa devida P convidará a empresa a
t:nf.r=:tr rom as import:mcias em atrazo, dentro de trinta dias,
e, não sendo attendido, providenciará in:m~dintamente junt'l
ao Ministerio Publico Federal ou Estadual, para que sejam
res3n:-~rdados sem f!omora os interesses da Caixa (lei citadl,
art. 59, § 1°) .
§ 3. O recurso de direito emhargo ou arresto ~
subsistirá até que se realize ci pagamento das eontribuicões
devidas, juros, mulf.as, custas I) despesas que a Caixa houver
feito (lei citada, art. 59, § 2°) .
·
§ 4." Considera-se documento habil, para os effeitos jurídicos, o officio ou telegramma authentico do Conselho Nacional
do Tr.':!halho rommuni.-;ando que a empresa está em debito de
duas contribuições mensaes c reclamando a acrão do Ministerio
Publico.
·
§ 5. o Nessa communicação devem ser determinados a importancin do debito, a data em que a mesma rlcvia ter sido recolhida e outros dados julgados neeessarios.
Art .. 80. Extrahida a Cf'rfidfío. nos casos de multa c falta
de reroJhimcnto, o pr·csidrmfc do Conselho Nacional do Trabalho JH'O' idcnewr:'i p'l1·a qnc se proceda á cobr·ança cxccuf iva,
dcpcis dr m:-ti'e-tr nm prazo para o recolhimento, que será, no
maximo. rlc trinf.a dias.
Art. 81. De todo c qualquer acf.o de drrisão do ConMlho
de Administração das Caixas cabe recurso para o Consolho
Nacion::d do. Tt'aba lhe, que decidirá em ultima instancia (lei
citarh, art. !55) •
Art. 82. Ao associado que lançar mão de processos irregulares, de documentos falsos, com o fim de obter a apoMntadorin, ou para a inscript;ão de seus herdeiros, ou ainda para
0
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qual(Jltf'r outt·o bonefJCio da Caixa, bem como aos seus oumplices, seriio appl ieadus a~; ponalidnrlcs do presente regulamonto, al1SJ11 do }))'OCf;~'~O criminal.
Paragrapho unico. Ern se tratando de pessoas estranhas
ás C lixas, o Conselho Nacional do Trabalho, ao qual deve ser
communicada a infraccão, offcrecerá denuncia contra as
mesmas ao Ministerio Publico.

CAPI'rULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 83. DecotTidos l.res anuos da vigencia deste regulamento, os Conselhos das Caixas indicarão ao Conselho Nacional do 'rrabalho as modificações necessarias que devem ser
solicitadas ao poder competente.
Art. 84. O portuario que contar mais de cincoenta annos
de effectivo serviço, que exhibir attestado de boa conducta,
que houver desempenhado commissões importantes, na opinião aos dirP0torc:; das respectivas empresas, e, tambem, que
houver exercido o seu cargo ininterruptamente, sem licença,
férias ou qualquer outra ausencia do serviço por espaco de
45 annos, será aposentado com o vencimento integral, aocrescido de 30 %. A aposentadoria, neste caso, só poderá ser
concedida si fôr requerida dentro de sessenta dias, a contar
da data deste regulamento.
Art. 85. Fica marcado o prazo de noventa dias, a contar
da data da publicação deste regulamento, para os associados
darem cumprimento ao que dispõe o § 1° do art. 34.
Paragrapho unico. Aos herdeiros dos associados que fallecerem no decorrer do referido prazo não serão applicadas
as disp0siçõe.s do § 1° ôo art.. 3 1l, cabendo-lhes, em taes casos,
a apresentação, ás Caixa-;, dos docmncn{os ncces;;arios li re-.
fpectiva IJabiiJLação.
Art. 86. O Conselho Nacional do Trabalho expedirá in~:;trucP.::es pa, <• a primeira eleição e installação das Caixas que
se organizarem no regimcn deste reg·ulamcnto.
Paragrapho uni co. i\ eleição e a designação de que trata
este artigo devem ser feitas pelo processo estabelecid0 no
presente regulamento e em data que será fixada pelo Conselho Nacional do Trabalho dentro de 30 dias.
Art.. 87. As propostas de orçamentos. a que se referem o
ad. 5fi e seu~ parngraphm. concPrncntes aos exercícios de
f927 e 192H. rlcvem ser enviadns ao Conselho Nacional do
Trabalho atr ao dia 1:, de dezembro do corrente anno, eonsfdarsndo-se approvadas si o mesmo Conselho n!o se pronunciar
até f5 de janeiro de 1!l)28.
Art. 88. A quota a qup se refere o art. 65. correspo-ndente ao actu•t I exerr·icio, será calculada sobre a estimativa
do orçamento approvado e recolhida ao Banco do Brasil ou
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ás suas agencias, em duodecimos, ·até 30 de junho de 1928,
observando-se dahi em deante o regimen prescripto neste regulamento.
Rio de Janeiro, 11 de outubrc de 19·27. - Geminian·J
Lyra Castro. -· Victor Konder. - Getulio Vargas.

DECRETO N. 17.941 -

DE

11 DE

OTJTUBHO DE

1927 ( *)

Approva o regulamento das Cai:r:as de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarias a que se refere o art. 75 do de> ·
ereto legislativo n. 5.109, de 20 de dezembro de 1926

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usanclo da autorizacão que lhe confere o art. 75 do decreto legislativo n. 5 .109, de 20 de dezembro de 192,G. ctnereta:
Art.. 1." l;'ica approvado o regulamento das Caixas de
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios, que a este acompanha, assiguado pelos Ministros de Estado dos Negocias da
Agricultura, Industria e Commercio, da Viação 0 Obra-; Publicas e da Fazenda.
Art. 2. Revogam-se as disposicões em contrario.
llio de Janeiro, 11 de outubro de 1927. 106° da IndepPUdcnc ia c 30° da Il.epublica.
0

WASHINGTON LUIS

f.J.

DE Sous.~

Gerniniano Lyra Castro.
Victor Konder.
Getulio Varaa.ro:.

Regulamento a que se refere o decreto n. 11.941, de 11 de outubro
de 1927
CJ\.PITULO I
DA INSTITUI·ÇÃO DAS

CAIXAS DE APOSENTADORIA
DOS FERROVIAHIOB

E PENSÕES DOB

Art. 1. Todas as estradas de ferro do paiz, a carg(• d3
União, dos Estados, dos Municipios, ou de particulares terão Caixas de Aposentadoria c Pensões para os seus ferro''im·ios, regidas pelas disposicões do presente regnlam0nfo
(decreto legislativo n. 5 .109, art. 1°).
0

( *) Publicado no Diario O!ficial de 23, e rectificada a
no de 27 de outubro de 1927.

publi~ção

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
quer on tro instituto de monte·pio exi.stente, creado por lei,
melwü \'f' para o Montepio dos funccionarios publicas de qw·
trata u dPcrclo n. 942 A, de 31 de outulJro de 1.890.
§ ~1. o Os portuarios contl'ihuinlcs aclualmente do Mont~
pio dos funccionarios pnhl ir os serãQ. exone·rados da obrigação
de P-ffecluar as respectivas contribuições, ficando-lhes, entretanf.o, assegurado vela Fazenda Nacional o direito adquirido, no momento de serem as mesmas suspensas, na parte
excedente á p.-msão garanf ida pela Caixa na occasião do fallrcimcnto.
§ 4. Os portuario.~ .iú aposentados pela Fazenda Publica,
que, do accôrdo com a lei n. 5.109, rcque·rerem ás respectivas Caixas revisão de aposentadoria o dellas obtiverem pensão de aposentado, perrh~rão o direito á apose:ntadoria conccd ida pelos cofres publicas.
1\rt. 70. Observados os princípios geraes deste regulamento, cabe ao Cunsclho Nacional do Trabalho propôr ao Governo a expedição de regulamentos especiaes para as Caixa~:
de empresas dn porlos silnados f'lll zonas insalubres, no sentido dn adnptnl-a:; :ís rH'rrssirladns dn cadn região (lei citada,
art. 7 4).
Art. 71. o~ intert'SS:ldos directos, as Caixas de' Pensões
~ ns empresa~ de porto~ porterão requerf't' ao Conselho Nacional do Trabalho ccrtirlão do qur lhes possa interessar, o
que· será concedido pelo ~nn presidente. quando tàl certidfi.o
não dcpetuir.:· t!P drH'll!IH'ntr:'' dr• r~ar:1cfe:· privativo do Conselho.
PaJ·agJ·npiJO un ieo. Essa rr~rtidão pngar:í spJlo P CIL·;fa.,,
de ne1·riJ'dn r o !li a lcgislar~ãn Pll1 vigor.
Art . 7'2 . o~ ;pap1~is ou quaesquer actos referentes
econotnia da~; Cnixns nn prueerlr•nfes da:; l't~speclivas mnprr! .
sas, em rP!:u.:ilo a J'PC!Il'SI)'-:, :"ão i-:P!llos dP sPllo (lei citnd~1
art. fl3).
Art. 73. As decisõr.s dn Conselho Nar,ional do Trabalho
bcr11 r o mo " :mrl:unrnf o dos pt•nces-:os e o expPdienf e da Secref.aria. l'P]afivos a assurnpfos affinPnl!~s ::ís Caixa~;. serft:
Pt.Ibl irados no Diarin (){{irial. com cxcepção dos de earMtm
resPrvado, l'nrnP<lcndo-';t•, f:ltnh(•rn, nulas :í imprensa.
Art. 71. E' fncuHndn :ís ncnncrws c•mprr~sas de porfo:;;.
mediantn appro,·aeãn rln Con:=:rlho Nncional rio Trabalho, unirem-~P o Ot'ganizari'Hl 111na ~~·~ f:aixa, desde que o numero 00
as~oriarlns incorporados sP.ia snpcl'ior a quinhentos (lei citada. ~~rt. 73) .
§ 1. Em tacs eac.:m:, earla nma das a.riministraçõe·s das
emprrsns fJllf' fizcr·cm pari r. ria Caixa dcsignurá rious funccionnrio::; para a ~omposir,i'ío do Conselho de Administr~ão
da rnr~rnn. sendo um nffPctivn c o outro supplfmte.
§ 2. o O pe.;.;son 1 de cada empresa elegerá o ~en roprrsr'Il .
tante, sendo o snpplente o immediato em votos.
~ 3. o A presidPncin de tacs Caixas caberá a um funccionario indicado. de· commum a·rc.t\rrio, peJns admdnistraçõcs
das respectivas empresas.
§ -1. o Quando as administracõcs dac.: ern]Jl'esns não ehrJ,rarem a um aceÔJ'dn nn. rl8signaç.ãn, n Conselho Nacional do
Tr::thalho t'.;;:r.olhPL';.1, entre o~ indicados, o pr~sidente'.
0
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§ 5. o As referidas Caixas ficam subordinadas aos rlisposifiyos ((O pr.~scnfo rrgnlamr.nt.o.
A1·t. 7G. As Caixa~ I't-meU,~t·ão ao Conselho Nacional do
•rrabalho, attí ao dia :H do janeiro dn cada anno, a rrlação de
todos o~ n.nvo.~ v.s.:;or.iados. inscriptos e aposentados, ou uma
cópia da ficha. de cada nm, rorn as modificações quo occorrrJ'Hill, afim de •·t::>rom tramer·ipfas em fiehas no Mnsf'll Social.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 7G. Cabe ao Conselho Nacional do Trabalho a imposição de ,penalidades por qualquer infracção do pre·sente
regulamento.
§ 1. 0 As penalidades constarão de:
a) multas de 1 :000$ até 5:000$, ás empresas rio portos
que deixarem de' cumprir os dispositivos deste regulamento
referentes ás mesmas (lei citada, art. 59);
b) destituição dos cargos aos membros rias Caixas que
infringirem qualquer rlispMição dest.e regulamento ou que
forem causadores de discorclia ou desorganização das Caixas
(lfli citada, art.. 47);
·
c) demissão dos empregados ou de quaesqner pessoas
qne prestarem scrvicos ás Caixas e que, por desídia ou qualquer outro motivo, concorram para a perturbação da b03
marcha. dos re~pectivos serviços, ou que infrinjam qualquer
(Jisposição do prnsentc regulamento;
d) multa dr · j 00$ a 500$ aos presidentes das Caixas, por
falta de cumprimento das disposi(;õcs do presente regulamento:
e) rr.·ulta de 100$ a 500$ aos responsaveis pela administração na~ empresas da União, dos Estados ou dos 1\funici,pios,
por h.Ifa de 3,m1primc·nfo rlo disposto no art. 10 e seus §§ 1°
c 2".
§ 2. A' imposiç.ão de qualquer penalidade precederá a
abertura de inquerito, ordenado pelo Conselho Nacional do
Trabalho, sendo sempre ouvidos o infractor e a rrspectiva
Caix3. quando não fôr elia a infracfora.
§ 3. 0 As multas a que se refere a lcttra h do art. 4",
impostas ao pessoal, serão entregues ás Caixas nos prazoa
esta1Alecidos no art. 10, -cabendo a estas o direito de reclamar do 1Go·;erno FcdPral on Estadual a importancia das que
forem impos!::s :'is empresas r'm vir·tude de clausulas contractuaes.
§ 4. 0 As multas a que se refere o § 1o deste artigo srrão
pagas ás Caixas dent!'·J de sessenta dias após a decisão final
do Con~elho Nacional do Trabalho.
Art. 77. As multas impostas pelo Conselho Nacional do
•rra.balho sert.o inscriptas em livro proprio, assi,gnado pelo
funccionario competente o rubri'Cado pelo presidente do
mesmo Conselho.
Paragrapho unico
Imposta a muna, será o infr:tctor
convirlado ao pagamento dentro de 3ú dias, e, se não o fizer,
0
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r)rocedcr-se-h~ judicb.1mente, nos termos do paragrapho unico
do art. 78, salvo nos ca~os previstos no § 1o do art. 79.
Art. 78. Para cobrança jndicia~ servirá do docn~en~o
a certidão extra h ida do livro de registro d0 mulf as (lei CItada, art. 61) .
Paragrapho uni co. Qualquer cobrança judiciaria, quo se
torne nccessaria em virtude do presente rcgularr.. onlo, ser~
feita de arcôrdo com as leis do execuc;ões fiscaes.
Art. 79. O Conselho Nacional do Trabalho, cx-of{icto
ou por denuncia, devidamente documentada, de qualquer interessado, imporá á empresa que infringir disposições do presente regulamento a multa de 1 :000$ a 5:000$ (lei citadn,
art. 59).
~ 1. Em se trnt -:mdo de empresas da União, dos Estados
ou Municípios, a multa imposta ao responsavel pela respectiva direcc;ão ou ao empregado culpado da infracr;ão será
de 100$ a 500~, devendo o Conselho Naeional do Trabalho
levar o facto 'lo conhecimento do Ministro da Viação ou da
autoridade competente, para o devido desconto em folha.
§ ?. Quando a f.:npresa deixar de realizar, nos prazos
estabelecidos ne<Ste regulamento, duas contribuições mensaes,
de a~P.ôrdo ccn o ~rt. 10 e seus paragraphos, o Conselho de
Adm:nic;fraçãn da C:-.ixa, por qualquer de seus membros, ou
qualquer associado, dará denuncia do facto ao Conselho Nacional do Trabalho, o qual, verificando a procedcncia da denuncia, appl1ct~rá a multa devida P convidará a empresa a
t:nf.r=:tr rom as import:mcias em atrazo, dentro de trinta dias,
e, não sendo attendido, providenciará in:m~dintamente junt'l
ao Ministerio Publico Federal ou Estadual, para que sejam
res3n:-~rdados sem f!omora os interesses da Caixa (lei citadl,
art. 59, § 1°) .
§ 3. O recurso de direito emhargo ou arresto ~
subsistirá até que se realize ci pagamento das eontribuicões
devidas, juros, mulf.as, custas I) despesas que a Caixa houver
feito (lei citada, art. 59, § 2°) .
·
§ 4." Considera-se documento habil, para os effeitos jurídicos, o officio ou telegramma authentico do Conselho Nacional
do Tr.':!halho rommuni.-;ando que a empresa está em debito de
duas contribuições mensaes c reclamando a acrão do Ministerio
Publico.
·
§ 5. o Nessa communicação devem ser determinados a importancin do debito, a data em que a mesma rlcvia ter sido recolhida e outros dados julgados neeessarios.
Art .. 80. Extrahida a Cf'rfidfío. nos casos de multa c falta
de reroJhimcnto, o pr·csidrmfc do Conselho Nacional do Trabalho JH'O' idcnewr:'i p'l1·a qnc se proceda á cobr·ança cxccuf iva,
dcpcis dr m:-ti'e-tr nm prazo para o recolhimento, que será, no
maximo. rlc trinf.a dias.
Art. 81. De todo c qualquer acf.o de drrisão do ConMlho
de Administração das Caixas cabe recurso para o Consolho
Nacion::d do. Tt'aba lhe, que decidirá em ultima instancia (lei
citarh, art. !55) •
Art. 82. Ao associado que lançar mão de processos irregulares, de documentos falsos, com o fim de obter a apoMntadorin, ou para a inscript;ão de seus herdeiros, ou ainda para
0
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qual(Jltf'r outt·o bonefJCio da Caixa, bem como aos seus oumplices, seriio appl ieadus a~; ponalidnrlcs do presente regulamonto, al1SJ11 do }))'OCf;~'~O criminal.
Paragrapho unico. Ern se tratando de pessoas estranhas
ás C lixas, o Conselho Nacional do Trabalho, ao qual deve ser
communicada a infraccão, offcrecerá denuncia contra as
mesmas ao Ministerio Publico.

CAPI'rULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 83. DecotTidos l.res anuos da vigencia deste regulamento, os Conselhos das Caixas indicarão ao Conselho Nacional do 'rrabalho as modificações necessarias que devem ser
solicitadas ao poder competente.
Art. 84. O portuario que contar mais de cincoenta annos
de effectivo serviço, que exhibir attestado de boa conducta,
que houver desempenhado commissões importantes, na opinião aos dirP0torc:; das respectivas empresas, e, tambem, que
houver exercido o seu cargo ininterruptamente, sem licença,
férias ou qualquer outra ausencia do serviço por espaco de
45 annos, será aposentado com o vencimento integral, aocrescido de 30 %. A aposentadoria, neste caso, só poderá ser
concedida si fôr requerida dentro de sessenta dias, a contar
da data deste regulamento.
Art. 85. Fica marcado o prazo de noventa dias, a contar
da data da publicação deste regulamento, para os associados
darem cumprimento ao que dispõe o § 1° do art. 34.
Paragrapho unico. Aos herdeiros dos associados que fallecerem no decorrer do referido prazo não serão applicadas
as disp0siçõe.s do § 1° ôo art.. 3 1l, cabendo-lhes, em taes casos,
a apresentação, ás Caixa-;, dos docmncn{os ncces;;arios li re-.
fpectiva IJabiiJLação.
Art. 86. O Conselho Nacional do Trabalho expedirá in~:;trucP.::es pa, <• a primeira eleição e installação das Caixas que
se organizarem no regimcn deste reg·ulamcnto.
Paragrapho uni co. i\ eleição e a designação de que trata
este artigo devem ser feitas pelo processo estabelecid0 no
presente regulamento e em data que será fixada pelo Conselho Nacional do Trabalho dentro de 30 dias.
Art.. 87. As propostas de orçamentos. a que se referem o
ad. 5fi e seu~ parngraphm. concPrncntes aos exercícios de
f927 e 192H. rlcvem ser enviadns ao Conselho Nacional do
Trabalho atr ao dia 1:, de dezembro do corrente anno, eonsfdarsndo-se approvadas si o mesmo Conselho n!o se pronunciar
até f5 de janeiro de 1!l)28.
Art. 88. A quota a qup se refere o art. 65. correspo-ndente ao actu•t I exerr·icio, será calculada sobre a estimativa
do orçamento approvado e recolhida ao Banco do Brasil ou
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ás suas agencias, em duodecimos, ·até 30 de junho de 1928,
observando-se dahi em deante o regimen prescripto neste regulamento.
Rio de Janeiro, 11 de outubrc de 19·27. - Geminian·J
Lyra Castro. -· Victor Konder. - Getulio Vargas.

DECRETO N. 17.941 -

DE

11 DE

OTJTUBHO DE

1927 ( *)

Approva o regulamento das Cai:r:as de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarias a que se refere o art. 75 do de> ·
ereto legislativo n. 5.109, de 20 de dezembro de 1926

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usanclo da autorizacão que lhe confere o art. 75 do decreto legislativo n. 5 .109, de 20 de dezembro de 192,G. ctnereta:
Art.. 1." l;'ica approvado o regulamento das Caixas de
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios, que a este acompanha, assiguado pelos Ministros de Estado dos Negocias da
Agricultura, Industria e Commercio, da Viação 0 Obra-; Publicas e da Fazenda.
Art. 2. Revogam-se as disposicões em contrario.
llio de Janeiro, 11 de outubro de 1927. 106° da IndepPUdcnc ia c 30° da Il.epublica.
0

WASHINGTON LUIS

f.J.

DE Sous.~

Gerniniano Lyra Castro.
Victor Konder.
Getulio Varaa.ro:.

Regulamento a que se refere o decreto n. 11.941, de 11 de outubro
de 1927
CJ\.PITULO I
DA INSTITUI·ÇÃO DAS

CAIXAS DE APOSENTADORIA
DOS FERROVIAHIOB

E PENSÕES DOB

Art. 1. Todas as estradas de ferro do paiz, a carg(• d3
União, dos Estados, dos Municipios, ou de particulares terão Caixas de Aposentadoria c Pensões para os seus ferro''im·ios, regidas pelas disposicões do presente regnlam0nfo
(decreto legislativo n. 5 .109, art. 1°).
0

( *) Publicado no Diario O!ficial de 23, e rectificada a
no de 27 de outubro de 1927.

publi~ção

448

ACTOS DO PODER EXIÚJUTIVO

ArL. 2. 0 São considerados ferroviarios c associados rias
Caixas de .t\posrntadorin. e Pensões, para os fins do pre~c·nl e rl'gulamcnto, todu,') os empregados ou jorualeiros de
estradas tio ferro, que lhes prestarem serviço cfrcctivu, de
carac!Pt' permanente, por mais de 150 dias uteis, ~em 1ntcl'l'upção, sejam funccionarios de ordenado mensal, sejam
opcrarios diaristas de qualquer natureza, ou, ainda, tralJa1haclor·c~ que percebam por poças ma nu fac Lu r aLias ou ;: pplicadas (lei citada, art. 2°) •
§ 1. Os aposentados não perderão a qualidade de ferrcvial'ios, para os effcifos do presente rcgulamonl o (lei_ eituda, art. 2o, § 1°).
~ 2. 0 Pal'a os direitos c deveres prcscriptos no;, f c t'Pgulamento süo considerados fcrroviarios os funecioilarius das
t:ont.adorias Centracs (lei citada, art. 2°, § 2°) .
.§ 3. O pessoal extranumcrario sujeito a escala,. desde
que compareça ao serviço, sem nenhuma falta, durante 150
dias successivos, para os quaes tenha sido escalado, será
igualmente considerado ferroviario, não se computando na
contagem desse tempo as promptidões, mas observando-se
para o calculo do pagamento da joia e da contribuição de
3 % as disposições do art. 20 deste regulamento, exceptuados
os estranhos á estrada que prestarem serviços tcmporaria•
mente nas vagas eventuaes ou por accumulo de serviço.
Al'l. ~1." Ser.fío lambem considerados ferroviarios (lei cilada, art. 2°, §§ 3°, 4°, 6° c 8°), para os cffeitos fio presente regulamento, uma vez que cumpram as obrigações nclle
estatuídas:
a) os medicos c pharmaceutieos dlls Caixas, que perccb~,m vencimentos mensaes;
b) os empregados das Caixas;
c) os empregados das Cooperativas cxclusivamrnte
de
ferroviarios, quando sulicitas ás administrações ou á fiscali7ação das estradas;
d) os professores e ·professoras de escolas mantidas 011
subvencionadas pelas estradas c destinadas exclusivamente
aos ferroviarios c a seus filhos;
e) os empregados de empresas ferroviarias que passarnm a prestar servic;os, r-or· determinação. das respectivas
arlministrações, em outras empresas, ainda que estas não
c5tejam comprchcndidas no presente regulamento;
f) os medicos c pharmaccuticos c seus auxilial'cs, a quo
se rcfrre o § 3° deste artigo.
~ t.o As p.cssoas a que se
referem a's lctt.ras d. c f do
presente artigo pagarão as contribuições em dobro o só podcrflo ser inscriptas como associudas depois de provarem a"i
qualidadrs exigidas nas referidas 7ettras.
~ 2. As pcsso:1s a que se refere a loUra ~ contribuirão
cnmo fcrroviarios, dn :H'c('~rdo com os dispositivos do preSPniP rC"gulamcnfo.
§ ~~. Aos mcdiros. pllar·marnuticos e seus· auxiliares Qnc
r.onfinuaram a servir aos fcrroYiarios nas antigas associações
ferroviarias será facultada a aposentadoria, uma vez que
contribuam romo ferroviarios, no regimcn deste regulamento,
pagando as contribuir;õcs em dofJro.
0
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§ 4,o Aos technicos, aos funccionarios da administração,
e ao!3 operarias de construcção das estradas de ferro, ou de
outros trabalhos de caracter transHorio, quando realizado~
sob as administrações das respectivas estradas, e nellas admittidos, como empregados, nas suas definitivas organizaçõe5,
será contado o tempo de serviço prestado (lei citada, art. 2",

§ 70) •.
§ 5 ... Nos casos do paragrapho precedente, o tempo de ser-

viço será contado desde a exploração ou outros traQ.alhos proliminares das estradas.
§ 6." Os contractados para serviços lcchnicos especiaes,
até ao prazo maximo da um anno, só serão considerados ferroviarios, para os effeitos deste regulamento, si, terminado o
confracto ou o prazo acima referido, continuarem a prestar
serviços á estrada ou si, ainda antes de terminado o contraelo, passarem a exercer funcções de caracter permanente,
contando-se da h i em deante o tempo para a aposentadoria.
§ 7 ... Não será, porém, considerado como em serviço t.ransitorio o pessoal do quadro de uma estrada que, de accOrd()
c.om o respectivo regulamento, prestar serviço perman-:!nte
nos trabalhos de construcção.
CAPITULO li

I ;

DOS FUNDOS DAS CAIXAS

Art. 4. o Formarão fundos das Caixas a que se refere o
art. 1.. (lei citada, art. 3°) :
a) uma contribuição mensal dos ferroviarios correspondente a 3 o/o dos respectivos vencimentos;
b) uma contribuição annual da estrada, correspondente a
1 Ih % ·da sua renda bruta;
c) a somma que produzir o augmento de 2 o/o sobre as
tarifas da estrada de ferro;
d) a importancia da joia paga pelos ferroviarios desde
a creacão da Caixa, em 24 prestações mensaes e equivalente
a um mez de vencimentos;
e) a importancia paga de uma só vez pelos ferrovh-r:ios,
quando promovidos ou augrnentados de vencimentos, corres .•
pondente á differença entre a remuncrar;ão antiga e a nwa;
f) os donativos e legados feitos á Caixa;
o) os juros de fundos accumulados;
h) as multa3 applicadas ao pessoal c ás estradas;
i) os vencimentos não reclamados no prazo de dous annos·
j) as contribuições dos aposentados e pensionistas d~
accôrdo com o art. 37 deste regulamento.
'
Art. 5 ... A partir da da-ta em que entrar em vigor 0 pre ..
sente regulamento e para os fins nelle previstos ficam aur.mentadas rle 2 o/o as tarifas das estradas de fe~ro (lei ci~ada, arL 3°, § 2°) .
§ 1.., O augmento de 2 o/o sobre as tarifas abrang<l as
contribuições pagas pelo publico, como sejam : preço de trinsporte de passageiros, de mercadorias inclusive animaes encommcndas inclusive valores, bagagens, armazenagens, .;,rga
e descarga, com exclus.ão das taxas de caracter eventual
.(lei citada, art. 4°).
Leis de 1927- Vot. li
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§ 2." Ftcam isentas do referido augmento as passag:ens
nos ·trens de subnrbios, bem .como nos ti·ens denominados de
pequeno )wrcut·so, cujos precos sejam fixos e independente;s
das disl aucia~ (lei citada, art. 4°, paragrapho unico ~ .
Art. 6. Para as estradas de forro que, por insuffici'Wl\la
de renda, verificada em tomadas de contas, se encontrar .nu
em condições financeiras laes que não tenham, durante dous
annos sucect;:5ivcr-;, a~Ifcrido luero ou distribuído remuneração
alguma aos seus acciouistas, por deficiencia de renda, será
feito um augment.o supplementar de í.arifa3, correspondente á
qttota de contrihuição que por este r'cgulamento cabe ús estradas (lei citada, art. 3°, § 1°) .
§ 1. Uma vez apnradas as contas de qualquer exercício pela junta competente de tomada de contas e verificada,
assim, a hypof.hese, admittida neste artigo, de não haver
sido distribuído dividendo algum ás acções das empresas, nem
sido auferido lucro capaz de permittir tal distribuição, será
posto Pm Yigor o augmento supplementar até 1 ~~ o/o sobre
as tarifas.
·
§ 2. Quando se regularizarem as condições financeiras
de qualquer ~strada attingida por este artigo e, durante dous
exercícios successivos, tiver ella auferido lucro au distribuído qualquer vantagem aos seus accionistas, poderá o Governo, si achar conveniente, cancellar o augmento supplementar referido, entrando neste caso a estrada no regimen
ordinario desf e regulamento.
§ 3. Para a execução das disposições do pregente artigo e seu § 1o, devem ser observados os preceitos logaes, mediante aut01 ização e approvação do poder competente.
§ 4. 0 Applicar-so-hão as disposições deste artigo á., estradas administradas pela União, pelos Estados ou pelos Municípios, qnando, durante dous anno3 successivos, a respectiva receita for inferior á despesa.
Arl. 7. Para os cffeitos do presente regulamento, o.s
vencimentos pagos em moeda estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional, ao cambio de doze dinheiros por
mil réís (lei citada, art. 5°) .
.Art. 8. lb vencimentos, tanf.o para a contribuição, como
para o calculo da aposentadoria, correspondem á retribuição
permanente do trabalho normal, excluídas quaesquer vantagens pecuniarias, quer a titulo de repr·esentação, quar como
gratifica(;iio ex! 1 am·rl inaria, quer provenientes rle sal. ar i os
pagos por ser·vir;os executados fóra das horas regulamentares
:Oei citada, art. 6°) •
Paragrapho unico . .Para os trabalhos realizado; ;.•or pet:as
manufacturadas on applicadas, será o vencimentJ c:tleulado
sobre o ~alaÍ'Ü> nH';dio dos serviços da mesma natureza pagos
por dia (lui eilacla, al't. 7'') .
.AI' f.. 9. o As pesso~w atJingidas pelas disposições do presente regulamcnl o sô ficarão isentas da contribuição mensal. constante da lrltra a do art. .1•, depois rte ~ompletarem
o tempo a que se refere o art. 37.
§ 1." Nos f'asns d0 nriJPentactoria, será a contribui~,;ão deseuulada da lH'W:1o HlCn~almcnte paga. pela Caixa.
§ 2. o Nos casos de fallccimento, será a contribui cão descontada da pensão devida nos herdeiros, proporcionalmente á
parte do cada um.
0
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§ 3. o Nos casos previstos nos paragraphos f o e 2• deste
artigo, a importuncia a descontar será a mesmo. com que o
aesociudo concorria por occasião da aposentadoria ott do fallccimento.
Art. 10. Todas as ·estradas de ferro, sern exccpção, são
obrigadas a fazer, nus folhas de pagamento do respectivo pessoal, os descontos provistos no art. 4°, Iett•:as a, d c e, depositando-os mensalmente, com as importaedas resultantes das
rendas creadas nus lcltras ú, c, h c i d!J IIJCSIIIO artigo, até ao
ultimo dia util do segundo mez subsequente áquellc a que se
referirem taes fundos, no Banco do Brasil ou suas agencias,
em conta das respectivas Caixas, se111 dedtw;~ãu uc qtlalfl'let'
parcella ou commissão (lei citada, art. 8°).
§ 1.0 As estradas de ferro entrarão, no prazo a que se
refere o art. 1 O, por conta da contribuição cstabolecil{]a na
lcttra b do art. ·1°, com uma Sf2mma equivalente á que produzir o desconto referido na lcLtra a do mesmo artigo (lei
citada, art. uo, primeira parte) .
§ 2o. Annualmente será verificada a renda bruta das
estradas, e, si as entradas mensacs a que s·e refere o § 1o deste
artigo importarem em quantia inferior a 1 1/2 o/o da mesma
renda, deverão ellus, até a:o fim do primeiro semcstve do anno
seguinte, entrar com a differença para os cofres da respectiva Caixa; em caso contrario, nada terão que reha ver desta
(lei cilada, art. go, segunda J..JUI'Le) .
§ 3. As Caixas são igualmente obrigadas a fazer o desconto, nas folthas de pagamento dm; aposentados c de todos
os pensionistas, das cuntrihui~:ões desl«~s, na ra~ão du :3 '%
solwo o ultimo vcnciiiiCilto percebido, de accôrdo com o art. go
e seus paragraphos, rceolhcndo as imporlancias ao referidP
banco ou ás suas ageneias, dentro de qu i11ze dias (lei ~:~uda,
art. 8°, paragrapho unico).
§ 4°. As estradas do ferro, ao realizarem as entradas a
que se refere este artigo, enviarão ao Conselho Nacional do
Trabalho, para prova do facto, duplicata do recibo ou outro
documento que lhes fornecer o Conselho de Administracão
das Caixas (lei citada, art. 59, § 4°) .
§ 5. o O Conselho das Caixas, sob pena de suspensão de
seus membros, é obrigado a enviar trimestralmente ao Conselho Nacional do Trabalho dados demonstrativos das quantias por cllas recebidas c de sua applicação, nos termos do
art. 13 e de outros deste rcgulamen~o, habilitando-o assim a
verificar, até ao ultimo dia util do terceiro mez subsequente
ao em que terminar o trimestre, qual a estrada que não fez
o recolhimento.
Art.. 11. Todos os fundos arrecadados nos termos deste
rEgulamento são de exclusiva propriedade das Caixas e ;;e
destinam aos fins nellc determinados.
Paragrapho uni co. Em nenhum caso e sob 11retexto algum, salvo com autorização do Conselho Nacional do Trabalho. poderão esses fundos ter outra applicnç•ão ou ser retidos por qualquer motivo, considerando-se nuUos os acf,os ·que
dispuzerem o contrario, e incorrendo em responsabilidade a
administração da estrada ou os administr~tdorcs das Caixas que
os praticarem (lei citada. art. 1O) .
0
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Art. 12. Salvo o caso previsto no art. 32, não serão restf ...
tuidas as contribuições arrecadadas, devendo, porém, constar
das cadernetas dos contribuintes a~ importancias pagas (lei
oitadd, art. 11).
Paragrapho unico. No caso do ferrbviario ser admittido
em uma estrada com tempo ctê serviço em outra, a Caixa d;1
esLrada de onde vciu ficará obrigada a rec.ulher á Caixa da
estratàa onde se ache as contribuições a que se refere a letlra
a do art. 4° pvr olle pagas, devendo, entretanto, o associado
concorrer com joia nova para esta ultima Caixa, a contar
da data da sua admissão (lei citada, art. 11, paragraplw
unicu).
Art. 13. Todos os fundos das Caixas ficarão temporariamente depositados em conta especial no Banco do Brasil ou
suas agencias, cxceptuando-se apenas as sommas que o Conselho de Administração fixar como indispensaveis para os pa~
gamentos do mez corrente, de accôrdo com o or~;amento a
que se refere o art. 57 (lei citada, art. 12).
§ 1 . o A pessoa encarregada de fazer os pagamentos, nos
dias préviamente determinados, só poderá ter em caixa, além
da quantia neccssaria para os mesrnqs, uma importancia nuncn superior a 1 :000$, para despesas immediatas.
§ 2. o As importancias para os pagamentos serão retiradas do Banco rlcpois do assignadas as respectivas folhas pela
prcsidcnt(~ do Conselho da Caixa.
§ 3. 0 Sempre que fôr possivcl, lodos os pagamentos se
effectuarão por meio de cheques.
§ 4. o Todas as pessoas .que receberem quaesquer quantias das Caixas passarão recibo nas folhas de pagamento ou
em separado.
§ 5. o Os fundos oe que tr1ta este artigo serão definitivamente applicados, dentro de sessenta dias do deposito no
Banco e com prévia annuencia do Conselho de Administração,
na acquisicão de títulos de renda federal ·OU estadual, ou que
tenham a garantia da União ou dos Estados (lei citada, art. 12,
se:gunda parte).
§ 6. o A compra de outros titulos que não sejam federae~
depende de autorização do Conselho Nacional do Trabalho.
§ 7. o Os títulos ou bens adquiridos pelas Caixas só serão
alienados mediante prévia autorização do Conselho NacionaL
do Trabalho (lei citada, art. 12, paragrapho unico).
§ 8. o OuYido o Conselho Naeional do Trabalho, e uma
vez que os fundos o pcrmittam, poderão as Caixas adquiri~
ou construir prectio, ou prcdios. para a sua séde, pharmacia
ou serviço do ambulatorio ou prompto soccorro (lei citada,
art. 13) .
§ 9. o Em qualqlH'r dos casos, o pedido de autorização
para a construcção ou compra deve ser acompanhado Je
uma exposição de motivos, bem como de plantas, ol'çamento~~
c outros documentos necessarios.
Art. f.í. Os fnndos das Caixas das Contadorias .Centraes
serão conslituidos pelas seguintes rendas (lei citada, art. 68) :
a) as contl'ibuir:õcs mensaes dos seus funccionarios, correspondentes a 3 o/o dos respectivos vencimentos;
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b) as importancias das joias, qne serão pagas em 24
prestações mensaes pelos respecti Yos empregados, equivalentes a um mez de vencimentos;
c) as importancias pagas de uma só vez pelos emprega ..
dos, correspondentes ao augmcnto de vencimentos, quando
promovidos ou augmentados de remunera~ão;
d) as contribuições dos aposentados c prn~ionistas, do
accôrdo com o art. go, § § 1" c 2o;
e) os donativos e legados feitos á Caixa.
Paragrapho uni co. Quando o producto da receita não fôr
sufficiente para o custeio das despesas decorrentes de aposentadorias, pensões e outras, o excesso de despesa, respeitsdas as disposições do art. 42, será rateado mensalmente,
entre as Caixas de Aposentadoria e Pensões das estradas de
ferro filiadas a cada uma dessas Contadorias, na proporção
das receitas das respectivas estradas, liCJuidadas nas mesma~
Contadorias.
11

CAPITULO III
DAS ODRIGAÇÕES DAS CAIXAS

Art. 15. Os associados que contribui rem para os fundo9
das Caixas com os descontos a que se refere o f..tt. 4°, lettras
a, d e e, o observarem todas as disposições do prrscnto rrgukmento, terão direito (lei citada, art. H.) :
a) a soccorros medico·s, a internac1ão hospitalar sómente
nos casos de intervenção rirur~ica, c a modieamcntos obtidos
por preços espcciaes, ;para si e prssoas de sua familia que
habitem o mesmo tecto e vivam sob a mesma economia, observadas as disposições do art. 33 e seus paragraphos e as
do § 3° do arl 54:
b) a aposentadoria;
c) a pensão para seus herdeiros, em caso de morte;
d) a peculio.
§ 1 . o Os partos normaes não serãn considerados como
intervenç.ão cirurgica.
§ 2. • A internação ho!;pitalar não poderá exceder de
trinta dias.
§ 3. o Os medicamentos de quo trata a lettra a serão fornecidos pelo menor preco possivel, nunca abaixo do custo, inclusive manipulação e transporte.
§ 4. o Os beneficios a que se refere a lettra a deste arti~o serfio prestanos sómfmtc na zona da estrada. onde servir o
fcrroviario em exerr.icio, salvo nos cnsos de intrrv(m~üo cirurgica, em que a internação será feita no hospital mai3
proximo que. com a Caixa. tiv<'r contracto.
§ 5. tPara os a·posent.ados ·e pensionistas, a assisf.~ncia a
que se rcfem a lcttra a deste a:rtigo só será prestada do conformülade com o quo disnõe o paragrapho precedente.
Art. ,f6. A aposentadoria será {)rdinaria ou por invalid~z
(lei citada. art. 15) .
Art. 17. A importancia da aposentadoria ordinaria. ·salvo
o caso do n. 1 deste artigo, será calculada pela média ·dos
0
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vencimentos percchidos durante os ultimas tres annos de serVI«;:o r. rrj:rnlada do srgninte modo (loi citada, art. Hi) :
1°, vencimento mensal até 150$, 100 o/o, eom o maximo do
vencimento;
2". vencimento mensal de mais de 150$ ató 300$, 150$
e mais 90% da differença entre 150$ e o vencimento percebido:
3°, vencimento mensal de mais de 300$ até 600$, 285$
e mui:;; 75 o/o da differença entre 300$ e o ·vencimento percebido:
4°, vencimento mensal de mais de 600$ até 1 :000$, 510$
e mais 65% da difforen~a entre 600$ e o vencimento perceibido:
!í", voncimrmto nwnsal rio mais do 1 :000$, 770$ o ma 1 g
5!)% da differcnça entro 1 :000$ c o vencimento percebido.
~ 1. A presenf.e tahella será applicada aos j1á aposentados
o pensionistas, a pnrfi1· da nata em qne rstc regulamento
entrar em exrcuçfio, mantrndo-se o ordenado médio dos cinco
annos que serviu de base á aposentadoria. Não soffrerão rcàucção as aposentadorias e pensr'es já concedidas, 'salvo o
cnso previsto nn art. 42 (lo i citada. art. 16, § 1°).
~ 2. 0 Nenhuma aposentadoria on pensã.o poderá ser supt-rinr a :1 :OOf\$ mrns:ws (lei f~itadn) art ~ 16. § 2°).
Art. 18. A nro:::enladoria de quo trata o artigo antecP.dentn sorá concedida ao ferroviarin que tenha prestado trinta
annos do serviço, mediantr. requerimento sen ou da rospcctiv:J.
estrada (lei citada. art. 17) .
§ 1. o Quando convier á estrada e ao ferroviario, poderá
este continuar no exercício de suas fnncções até completar :35
annos de serviço. sendo-lhe computado na aposentadoria, parr..
cada anno decorrido dos 30 aos 35 annos, um augmento de 20 o/t_,
da difforença entre a importancia da aposentadoria a q!w
t.eria direito aos 30 annos e os. vencimentos integraes que estiver porrnbpnrl.o nn. occasi5o de aposentar-se, até ao mnximo
de 3:000$ (lei citada, art. 17).
~ 2." No raknln para :1s apnsonfrHlnrias ordinarias, ao~
30 nnnos de scrvico, ou por invalidez, lcvar-se-hfto r.m conta
as addieionnrs a qun o fm·rnviario tiver direito pelo SPn tempo
de sorvil~o. atf; 30 nnnos. não sendo dahi em rlrmntc romputados, para os cffnitos deste regulamento. os ang-mentos provenicnfPs dn ~tddicionaos (lei citada, pnragrap ho uni co do artigo 17).
·
§ 3. o Ao ferroviario que, cont:mdo 55 on mais annos de
~dadr, houver prestado do 20 a 30 annos
de serviço, será
igualmonto concedida a aposontadoria, mediante requerimento
seu nn da rcsncctiva nstrada, com tantos trinta avos fln aposentadoria ordinaria quantos forem os annos de serviço, até
ao maximo de trinta (lei citada, art. 17, lettra b).
~ lt. o N:io srrfío computadas pnra ns effcitos dp qualcyu-:-r
apMrn frHloria as majnrar,õrs c-xr,rssivns de vencimentos e snlarins. rnhPnrJn :1s rrsnecf ivas Caixas impugnnl-as .
~ fi." O Cnnsrlho Nacional rln 'frabal'ho. sempre que ti._., ...
conlwcimrnfn, ·por m1:1lqunr frímw.. das majomções excessivas
de venr.inwntos ou ~alariop, enm o intuito de hencfieinr nposentndol'ia-:. provir!Pneir~J'Ú para quo soja verificado n facto "·
no ra.~n a ffirmnf ivo. orrlrmat~ú. a revisão do processo, en.io julgamenf.n fnmarú apenas em r,onsidrraçãn as ma..iorac:ões fei'.ns
nnf.eriormenf e nos vrncimentos ou salarios do associado.
0
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§ 6. o Os prazos a quo se referem este artigo e sens paragraphos serão contados a partir do dia em que o ferroviario
completar dezoito annos, si tiver sido admittido ao serviço antes dessa idade, ficando; entretanto, assegurado aos ferrovial'Íos admiHidos antes de entrar em vigor o presente reguhmento o c1ireito á contagem do tempo de serviço anterior
áquella idade.
§ 7. o Os ferroviarios que, na ctat a da publicação do presente regulamento, contarem mais de 35 annos do serviço poderão ser aposen1 ad(ls com os vencimentos integraes qnc estiverem percebendo, obsePvnndo-:::e as disnosi«::iiP::: dos paragraphos 4" e 5° deste artigo.
Art. 19. Para os effeitos da aposentarloria, só se levarão
em eonta os serviços effectivos, ainda que nfío sejam nont.innos,
mas que sommem o numero de annos exigidos de effectividade, prestarlo::; embora Pm uma 011 mai-; emprrs:u; ~las qtw estãn
sujeitas ao regimen do decreto legislativo n. 5 .109, de 20 de
dezembro de 1926, ou em commissão do Governo Federal ou
Estadual referente aos serviços comprehcndidos na lei citada,
sem prejuízo, entretanto, das obrigações integraei de contribuição.
§ 1. o Em taes casos, dentro de doze mezcs, a contar da data
da pnhlicação do presente regulamento, os intercssndos que já
estejam trabalhando, e os que entrarem para empresas ferroviaria~, seis mezes ar"1ós a data da entrarla. deverão rntregar
nas secretarias das respectivas Caixas documentos habeis,
afim de serem inscriptos.
~ 2. <~ Do acto rle im;cripção dcvm·ão constar, além rJns
serviços a que se refere este artigo, a prova de identidnde e
outra·;; annotações julgadas neccssarias.
§ 3. o Para a inscripção rle qualquer associado ou de seus
herdeiros na secretaria das Caixas é neccssaria, além dos documentos exigidos por este rcgulamrnt.o f' pelo regimento das
Cnixn~. n npre8entaçfio rle attesfado de vaccina c
de duas
pcqtJ~nns plwtographias para serem colladas nas respectiva~
cadernetas c fichas, devendo estaR ser subst.it.uidns dr tres em
tres annos, até o associado ou herdeiro attingir a idade do
vintP annos.
Art. 20. Quando n remunerac;ão do trabalho tiver sido
t.of.r: l on parcialmf'nte pstnhf'lrrirla por dia, considcrar-sc-ha
como wmcimento mensal. para os cffPitos rlo pr~s0nfc rrgnJam"nfo. a importancin corTf'spondcnt.e a ?rl dias em a ?00 hora~
de trabalho effectivo (lei citada, art. 19).
Art .. 21. A arccitnr,fio rlP nmprPg-o rrmunPrarln. qnalqne~
que seja a fórma de pagamento, por pnrfe dos fenoviarios
apnscntadns. em qua lmwr dn..; «'lllJll't'~a~. t':t ixa~ nu r·onpnraf i-

Y:ts. a qur sr r·<'frrr n di'<'J'rlo IP~dslaf iYo 11. ;, .1 nn. im)H11'1 ar(t n
fcmpot·aria da npnspnfadnria (J1•i rifada. ad. :?f}).
Ad.. ?:! . Para qun ~~P.iam pr•nt•t·~sada~ ,. pa~·as ns apo:-!1'11t.ndnrinr. 011 prn~õf's aos :r~~~nr·iadtl~ n11 a ~t'IIS IIPJ'<It·iJ·os. qtrn

c;n~pi'llsfín

residirem no estrnngeir·o, devrm ~stcs r·omnmnicnt• aos Conselhos das respectivas Caixas o local de sua rcsidPncia (lei
r.itnda. art. 21) .
~ 1." Organizado o prot'f'Ssn, a arlrninü:'fl':wfío da Caixa

remct.tel-o-ha, em original, com o seu rlrspacho, rlfmf.ro do
prazo de oit.o dias, para o Conselho Nacional do Trnbalho,
que o decidirá em ultima instancia.
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§ 2. o O Conselho Nacional do Trabalho, depois de examinar
o processo e fazer as diligencias julgadas necessarias, devolvelo-ha á Caixa dentro de trinta dias, contados do recebimento,
não computado nesse prazo o tempo gasto com as diligencias,
até ao maximo de trinta dias.
§ 3. o Approvado o processo pelo Conselho Nacional do
Trabalho, terão inicio os pagamentos mensaes na séde fh
Caixa, mediante procuração legal, Que será renovada semestralmente e acompanhada de attestado de vida, visado pela
competente autoridade consular brasileira.
Art. 23. A aposentadoria por invalidez compete, nas condições do art. 17, ao ferroviario que, depois de cinco annos
de serviço nas empresas a que se refere este regulamento,
mediante requerimento seu .ou da respectiva estrada, :Pôr
declarado physica ou intellectualmente impossibilitado de continuar no exercício de seu cargo ou de outro emprego de
igual vencimento, compatível com a sua actividado habitual
ou preparo intellectual (lei citada, art. 22).
§ 1. o Dada a impossibilidade do seu aproveitamento nas
condições acima, ser-lhe-ha concedida a aposentadoria com
tantos trinta avos da aposentadoria ordinaria .quantos forem
os annos de serviço, e com o minimo mensal de 50$000.
§ 2. o A aposentadoria por invalidez só sei'Iâ concedida mediante inspecção de saude por uma junta medica de tres membros, que, concordando no diagnostico, lavrarão o laudo d1~
aposentadoria provisoria.
Confirmada a invalidez, por um segundo exame, seis mezes depois do primeiro, expedir-se-ha o titulo de aposentadoria definitiva (lei citada, art. 24) .
§ 3. Requerida a aposentadoria por invalidez, o presidente da Caixa providenciará para que o requerente seja inspeccionado dentro de. 15 dias; considerado invalido nos t~l'
mos do § 2° deste artigo e julgado legal o processo1 o Conselho de Administração da Caixa dará disso conhecimento á
respectiva estrada e providenciará lambem para que seja
pela Caixa effectuado o pagamento provisorio a que tiver direito.
§ 4. • Si o novo exame, feito seis mezes depois, com as
mesw:1s formalidades, concordar com o primeiro, confirmada
assim a invalidez do requerente, será este definitivamente desligado do serviço e expedido em seu favor o titulo de aposentadoria definitiva.
§ '5. Os exames de invalidez serão feitos por medicos da
Caixa, sempre que houver na mesma o numero exigido para
junta, não podendo os medicas da primeira junta tomar parto
na segunda.
§ 6. o Quando o numero de medicos fôr insufficiente para
constituir a Junta, a administracão da Caixa poffcrá completai-o com profissionacs estranhos.
Art. 24. O associado, no goso das regalias do present<:~
regulamento, terá lambem direito á aposentadoria, de que
trata o artigo anterior, nos casos de accidente de que lhe resultar incapacidade total permanente (lei citada, art. 26).
Paragrapho unico. Não Mrão considerados como taes o~
accidentes occorrido~ no estado de embriaguez ou na pratica
de outras contravenções penaes (lei citada, art. 26, paragrapho uni co) .
0
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Art. 25. Nos casos de accidentcs do trabalho, terminada a
responsabilidade do P._atrão, de accordo com as diSJ?Osioões d~
lei respectiva, a assistencia, qualquer que ella se.Ja, passara
ás Caixas de Aposentadoria e Pensões, nos termos do presente
regulamento (lei citada, art. 27).
§ 1. As estradas, mediante autorização do Conselho. Nacional do Trabalho, poderão entrar em accOrdu com as Ca1xag,
para qne estas sn encarreguem do serviço de a~cidentes quo
áquellas cabe, de conformidade com a lei de acc1dcntes.
§ 2. O vroce:;so para aposentadoria .P<?r. invalidez! nos
casos de accidentes de trabalho, deve ser nucmdo depois do
cessada a responsabilidade da estrada, de acr01~do com a l•~i
de accidcntes, observando-se as dispo~ições do art. 2:3 do
prcscn' c regulamento e seus paragraphos.
Art. 2H. O titulo definitivo de aposentadoria só poderá
ser expedido depois que a administração da estrada cornmunicar á Caixa o desligamento do associado, devendo essa communicação ser feita dentro de 30 dias, ou de 9'0 dias no caso
em que o fcrroviario tiver de presta].' contas em virtude de
seu cargo.
Paragrapho uni co. O processo de aposentadoria, qualquer que seJa o motivo, pocterá ser feito antecipadamente ao
desligamento do associado.
Art. 27. Para os effeitos da aposentadoria por invalidez ou da pensão por fallecimento do ferroviario, a fracção
ilxcedente de seis mezes, no prazo total da antiguidade, ser:í
calculada por um anno inteiro.
Art. 28. A aposentadoria de1finitiva l~ vitalicia, c o direito ás respectivas vantagens só ~e perde por causa expl'essa
neste regulamento (lei citada, art. 25).
Art. 29. Em caso algum se concederá aposentadoria por
invalidez aos que a requeiram depois de terem deixado o
servico da estrada (lei citada, art. 28).
Art. 30. No caso de fallecimento do associado aposentado ou do activo quo contar mais do cinco armos de serviços effectivos, terão direito seus herdeiros, de accôrdo com
a ordem de successão estabelecida no art. 33, a requerer pensão e proveito de soccorros medicos de que trata este regulamento.
IPar~grapho unico. Por fallecimento de qualquer f'mpregado achvo ou aposentado que não deixar herdeiros, a Caixa
p_oderá despender até á qu~ntia de 250$ com o enterro, quantia essa que será entregue, logo após o fallecimento, á pessoa
encarregada dos funeraes.
Art. 31. A importancia da pensão de que trata o artigo
antecedente será, em qualquer caso, equivalente a 50 % da
aposentadoria percebida ou dnquclla ~t que fl•ria direito 0
fallecido (lei citada, art. 30).
Art.. 32. Por falloeimento elo associado que contar menos d!3 cinco annos de serviços prestados nas estradas em
que tiver trahnllwtlo, os seus lwrdeiros f erão direito a rP~eber da Caix~. . i,~nmediatamente, um peculio em dinheiro
1gual ás contr1bmçoes com que, nos termos do art. 4o, Iettra a, o falleci~o houver entrado para a Caixa, até ao maximo
de 1 :000$ (lei citada, art. 31) .
0
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b) as importancias das joias, qne serão pagas em 24
prestações mensaes pelos respecti Yos empregados, equivalentes a um mez de vencimentos;
c) as importancias pagas de uma só vez pelos emprega ..
dos, correspondentes ao augmcnto de vencimentos, quando
promovidos ou augmentados de remunera~ão;
d) as contribuições dos aposentados c prn~ionistas, do
accôrdo com o art. go, § § 1" c 2o;
e) os donativos e legados feitos á Caixa.
Paragrapho uni co. Quando o producto da receita não fôr
sufficiente para o custeio das despesas decorrentes de aposentadorias, pensões e outras, o excesso de despesa, respeitsdas as disposições do art. 42, será rateado mensalmente,
entre as Caixas de Aposentadoria e Pensões das estradas de
ferro filiadas a cada uma dessas Contadorias, na proporção
das receitas das respectivas estradas, liCJuidadas nas mesma~
Contadorias.
11

CAPITULO III
DAS ODRIGAÇÕES DAS CAIXAS

Art. 15. Os associados que contribui rem para os fundo9
das Caixas com os descontos a que se refere o f..tt. 4°, lettras
a, d e e, o observarem todas as disposições do prrscnto rrgukmento, terão direito (lei citada, art. H.) :
a) a soccorros medico·s, a internac1ão hospitalar sómente
nos casos de intervenção rirur~ica, c a modieamcntos obtidos
por preços espcciaes, ;para si e prssoas de sua familia que
habitem o mesmo tecto e vivam sob a mesma economia, observadas as disposições do art. 33 e seus paragraphos e as
do § 3° do arl 54:
b) a aposentadoria;
c) a pensão para seus herdeiros, em caso de morte;
d) a peculio.
§ 1 . o Os partos normaes não serãn considerados como
intervenç.ão cirurgica.
§ 2. • A internação ho!;pitalar não poderá exceder de
trinta dias.
§ 3. o Os medicamentos de quo trata a lettra a serão fornecidos pelo menor preco possivel, nunca abaixo do custo, inclusive manipulação e transporte.
§ 4. o Os beneficios a que se refere a lettra a deste arti~o serfio prestanos sómfmtc na zona da estrada. onde servir o
fcrroviario em exerr.icio, salvo nos cnsos de intrrv(m~üo cirurgica, em que a internação será feita no hospital mai3
proximo que. com a Caixa. tiv<'r contracto.
§ 5. tPara os a·posent.ados ·e pensionistas, a assisf.~ncia a
que se rcfem a lcttra a deste a:rtigo só será prestada do conformülade com o quo disnõe o paragrapho precedente.
Art. ,f6. A aposentadoria será {)rdinaria ou por invalid~z
(lei citada. art. 15) .
Art. 17. A importancia da aposentadoria ordinaria. ·salvo
o caso do n. 1 deste artigo, será calculada pela média ·dos
0
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vencimentos percchidos durante os ultimas tres annos de serVI«;:o r. rrj:rnlada do srgninte modo (loi citada, art. Hi) :
1°, vencimento mensal até 150$, 100 o/o, eom o maximo do
vencimento;
2". vencimento mensal de mais de 150$ ató 300$, 150$
e mais 90% da differença entre 150$ e o vencimento percebido:
3°, vencimento mensal de mais de 300$ até 600$, 285$
e mui:;; 75 o/o da differença entre 300$ e o ·vencimento percebido:
4°, vencimento mensal de mais de 600$ até 1 :000$, 510$
e mais 65% da difforen~a entre 600$ e o vencimento perceibido:
!í", voncimrmto nwnsal rio mais do 1 :000$, 770$ o ma 1 g
5!)% da differcnça entro 1 :000$ c o vencimento percebido.
~ 1. A presenf.e tahella será applicada aos j1á aposentados
o pensionistas, a pnrfi1· da nata em qne rstc regulamento
entrar em exrcuçfio, mantrndo-se o ordenado médio dos cinco
annos que serviu de base á aposentadoria. Não soffrerão rcàucção as aposentadorias e pensr'es já concedidas, 'salvo o
cnso previsto nn art. 42 (lo i citada. art. 16, § 1°).
~ 2. 0 Nenhuma aposentadoria on pensã.o poderá ser supt-rinr a :1 :OOf\$ mrns:ws (lei f~itadn) art ~ 16. § 2°).
Art. 18. A nro:::enladoria de quo trata o artigo antecP.dentn sorá concedida ao ferroviarin que tenha prestado trinta
annos do serviço, mediantr. requerimento sen ou da rospcctiv:J.
estrada (lei citada. art. 17) .
§ 1. o Quando convier á estrada e ao ferroviario, poderá
este continuar no exercício de suas fnncções até completar :35
annos de serviço. sendo-lhe computado na aposentadoria, parr..
cada anno decorrido dos 30 aos 35 annos, um augmento de 20 o/t_,
da difforença entre a importancia da aposentadoria a q!w
t.eria direito aos 30 annos e os. vencimentos integraes que estiver porrnbpnrl.o nn. occasi5o de aposentar-se, até ao mnximo
de 3:000$ (lei citada, art. 17).
~ 2." No raknln para :1s apnsonfrHlnrias ordinarias, ao~
30 nnnos de scrvico, ou por invalidez, lcvar-se-hfto r.m conta
as addieionnrs a qun o fm·rnviario tiver direito pelo SPn tempo
de sorvil~o. atf; 30 nnnos. não sendo dahi em rlrmntc romputados, para os cffnitos deste regulamento. os ang-mentos provenicnfPs dn ~tddicionaos (lei citada, pnragrap ho uni co do artigo 17).
·
§ 3. o Ao ferroviario que, cont:mdo 55 on mais annos de
~dadr, houver prestado do 20 a 30 annos
de serviço, será
igualmonto concedida a aposontadoria, mediante requerimento
seu nn da rcsncctiva nstrada, com tantos trinta avos fln aposentadoria ordinaria quantos forem os annos de serviço, até
ao maximo de trinta (lei citada, art. 17, lettra b).
~ lt. o N:io srrfío computadas pnra ns effcitos dp qualcyu-:-r
apMrn frHloria as majnrar,õrs c-xr,rssivns de vencimentos e snlarins. rnhPnrJn :1s rrsnecf ivas Caixas impugnnl-as .
~ fi." O Cnnsrlho Nacional rln 'frabal'ho. sempre que ti._., ...
conlwcimrnfn, ·por m1:1lqunr frímw.. das majomções excessivas
de venr.inwntos ou ~alariop, enm o intuito de hencfieinr nposentndol'ia-:. provir!Pneir~J'Ú para quo soja verificado n facto "·
no ra.~n a ffirmnf ivo. orrlrmat~ú. a revisão do processo, en.io julgamenf.n fnmarú apenas em r,onsidrraçãn as ma..iorac:ões fei'.ns
nnf.eriormenf e nos vrncimentos ou salarios do associado.
0
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§ 6. o Os prazos a quo se referem este artigo e sens paragraphos serão contados a partir do dia em que o ferroviario
completar dezoito annos, si tiver sido admittido ao serviço antes dessa idade, ficando; entretanto, assegurado aos ferrovial'Íos admiHidos antes de entrar em vigor o presente reguhmento o c1ireito á contagem do tempo de serviço anterior
áquella idade.
§ 7. o Os ferroviarios que, na ctat a da publicação do presente regulamento, contarem mais de 35 annos do serviço poderão ser aposen1 ad(ls com os vencimentos integraes qnc estiverem percebendo, obsePvnndo-:::e as disnosi«::iiP::: dos paragraphos 4" e 5° deste artigo.
Art. 19. Para os effeitos da aposentarloria, só se levarão
em eonta os serviços effectivos, ainda que nfío sejam nont.innos,
mas que sommem o numero de annos exigidos de effectividade, prestarlo::; embora Pm uma 011 mai-; emprrs:u; ~las qtw estãn
sujeitas ao regimen do decreto legislativo n. 5 .109, de 20 de
dezembro de 1926, ou em commissão do Governo Federal ou
Estadual referente aos serviços comprehcndidos na lei citada,
sem prejuízo, entretanto, das obrigações integraei de contribuição.
§ 1. o Em taes casos, dentro de doze mezcs, a contar da data
da pnhlicação do presente regulamento, os intercssndos que já
estejam trabalhando, e os que entrarem para empresas ferroviaria~, seis mezes ar"1ós a data da entrarla. deverão rntregar
nas secretarias das respectivas Caixas documentos habeis,
afim de serem inscriptos.
~ 2. <~ Do acto rle im;cripção dcvm·ão constar, além rJns
serviços a que se refere este artigo, a prova de identidnde e
outra·;; annotações julgadas neccssarias.
§ 3. o Para a inscripção rle qualquer associado ou de seus
herdeiros na secretaria das Caixas é neccssaria, além dos documentos exigidos por este rcgulamrnt.o f' pelo regimento das
Cnixn~. n npre8entaçfio rle attesfado de vaccina c
de duas
pcqtJ~nns plwtographias para serem colladas nas respectiva~
cadernetas c fichas, devendo estaR ser subst.it.uidns dr tres em
tres annos, até o associado ou herdeiro attingir a idade do
vintP annos.
Art. 20. Quando n remunerac;ão do trabalho tiver sido
t.of.r: l on parcialmf'nte pstnhf'lrrirla por dia, considcrar-sc-ha
como wmcimento mensal. para os cffPitos rlo pr~s0nfc rrgnJam"nfo. a importancin corTf'spondcnt.e a ?rl dias em a ?00 hora~
de trabalho effectivo (lei citada, art. 19).
Art .. 21. A arccitnr,fio rlP nmprPg-o rrmunPrarln. qnalqne~
que seja a fórma de pagamento, por pnrfe dos fenoviarios
apnscntadns. em qua lmwr dn..; «'lllJll't'~a~. t':t ixa~ nu r·onpnraf i-

Y:ts. a qur sr r·<'frrr n di'<'J'rlo IP~dslaf iYo 11. ;, .1 nn. im)H11'1 ar(t n
fcmpot·aria da npnspnfadnria (J1•i rifada. ad. :?f}).
Ad.. ?:! . Para qun ~~P.iam pr•nt•t·~sada~ ,. pa~·as ns apo:-!1'11t.ndnrinr. 011 prn~õf's aos :r~~~nr·iadtl~ n11 a ~t'IIS IIPJ'<It·iJ·os. qtrn

c;n~pi'llsfín

residirem no estrnngeir·o, devrm ~stcs r·omnmnicnt• aos Conselhos das respectivas Caixas o local de sua rcsidPncia (lei
r.itnda. art. 21) .
~ 1." Organizado o prot'f'Ssn, a arlrninü:'fl':wfío da Caixa

remct.tel-o-ha, em original, com o seu rlrspacho, rlfmf.ro do
prazo de oit.o dias, para o Conselho Nacional do Trnbalho,
que o decidirá em ultima instancia.
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§ 2. o O Conselho Nacional do Trabalho, depois de examinar
o processo e fazer as diligencias julgadas necessarias, devolvelo-ha á Caixa dentro de trinta dias, contados do recebimento,
não computado nesse prazo o tempo gasto com as diligencias,
até ao maximo de trinta dias.
§ 3. o Approvado o processo pelo Conselho Nacional do
Trabalho, terão inicio os pagamentos mensaes na séde fh
Caixa, mediante procuração legal, Que será renovada semestralmente e acompanhada de attestado de vida, visado pela
competente autoridade consular brasileira.
Art. 23. A aposentadoria por invalidez compete, nas condições do art. 17, ao ferroviario que, depois de cinco annos
de serviço nas empresas a que se refere este regulamento,
mediante requerimento seu .ou da respectiva estrada, :Pôr
declarado physica ou intellectualmente impossibilitado de continuar no exercício de seu cargo ou de outro emprego de
igual vencimento, compatível com a sua actividado habitual
ou preparo intellectual (lei citada, art. 22).
§ 1. o Dada a impossibilidade do seu aproveitamento nas
condições acima, ser-lhe-ha concedida a aposentadoria com
tantos trinta avos da aposentadoria ordinaria .quantos forem
os annos de serviço, e com o minimo mensal de 50$000.
§ 2. o A aposentadoria por invalidez só sei'Iâ concedida mediante inspecção de saude por uma junta medica de tres membros, que, concordando no diagnostico, lavrarão o laudo d1~
aposentadoria provisoria.
Confirmada a invalidez, por um segundo exame, seis mezes depois do primeiro, expedir-se-ha o titulo de aposentadoria definitiva (lei citada, art. 24) .
§ 3. Requerida a aposentadoria por invalidez, o presidente da Caixa providenciará para que o requerente seja inspeccionado dentro de. 15 dias; considerado invalido nos t~l'
mos do § 2° deste artigo e julgado legal o processo1 o Conselho de Administração da Caixa dará disso conhecimento á
respectiva estrada e providenciará lambem para que seja
pela Caixa effectuado o pagamento provisorio a que tiver direito.
§ 4. • Si o novo exame, feito seis mezes depois, com as
mesw:1s formalidades, concordar com o primeiro, confirmada
assim a invalidez do requerente, será este definitivamente desligado do serviço e expedido em seu favor o titulo de aposentadoria definitiva.
§ '5. Os exames de invalidez serão feitos por medicos da
Caixa, sempre que houver na mesma o numero exigido para
junta, não podendo os medicas da primeira junta tomar parto
na segunda.
§ 6. o Quando o numero de medicos fôr insufficiente para
constituir a Junta, a administracão da Caixa poffcrá completai-o com profissionacs estranhos.
Art. 24. O associado, no goso das regalias do present<:~
regulamento, terá lambem direito á aposentadoria, de que
trata o artigo anterior, nos casos de accidente de que lhe resultar incapacidade total permanente (lei citada, art. 26).
Paragrapho unico. Não Mrão considerados como taes o~
accidentes occorrido~ no estado de embriaguez ou na pratica
de outras contravenções penaes (lei citada, art. 26, paragrapho uni co) .
0
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Art. 25. Nos casos de accidentcs do trabalho, terminada a
responsabilidade do P._atrão, de accordo com as diSJ?Osioões d~
lei respectiva, a assistencia, qualquer que ella se.Ja, passara
ás Caixas de Aposentadoria e Pensões, nos termos do presente
regulamento (lei citada, art. 27).
§ 1. As estradas, mediante autorização do Conselho. Nacional do Trabalho, poderão entrar em accOrdu com as Ca1xag,
para qne estas sn encarreguem do serviço de a~cidentes quo
áquellas cabe, de conformidade com a lei de acc1dcntes.
§ 2. O vroce:;so para aposentadoria .P<?r. invalidez! nos
casos de accidentes de trabalho, deve ser nucmdo depois do
cessada a responsabilidade da estrada, de acr01~do com a l•~i
de accidcntes, observando-se as dispo~ições do art. 2:3 do
prcscn' c regulamento e seus paragraphos.
Art. 2H. O titulo definitivo de aposentadoria só poderá
ser expedido depois que a administração da estrada cornmunicar á Caixa o desligamento do associado, devendo essa communicação ser feita dentro de 30 dias, ou de 9'0 dias no caso
em que o fcrroviario tiver de presta].' contas em virtude de
seu cargo.
Paragrapho uni co. O processo de aposentadoria, qualquer que seJa o motivo, pocterá ser feito antecipadamente ao
desligamento do associado.
Art. 27. Para os effeitos da aposentadoria por invalidez ou da pensão por fallecimento do ferroviario, a fracção
ilxcedente de seis mezes, no prazo total da antiguidade, ser:í
calculada por um anno inteiro.
Art. 28. A aposentadoria de1finitiva l~ vitalicia, c o direito ás respectivas vantagens só ~e perde por causa expl'essa
neste regulamento (lei citada, art. 25).
Art. 29. Em caso algum se concederá aposentadoria por
invalidez aos que a requeiram depois de terem deixado o
servico da estrada (lei citada, art. 28).
Art. 30. No caso de fallecimento do associado aposentado ou do activo quo contar mais do cinco armos de serviços effectivos, terão direito seus herdeiros, de accôrdo com
a ordem de successão estabelecida no art. 33, a requerer pensão e proveito de soccorros medicos de que trata este regulamento.
IPar~grapho unico. Por fallecimento de qualquer f'mpregado achvo ou aposentado que não deixar herdeiros, a Caixa
p_oderá despender até á qu~ntia de 250$ com o enterro, quantia essa que será entregue, logo após o fallecimento, á pessoa
encarregada dos funeraes.
Art. 31. A importancia da pensão de que trata o artigo
antecedente será, em qualquer caso, equivalente a 50 % da
aposentadoria percebida ou dnquclla ~t que fl•ria direito 0
fallecido (lei citada, art. 30).
Art.. 32. Por falloeimento elo associado que contar menos d!3 cinco annos de serviços prestados nas estradas em
que tiver trahnllwtlo, os seus lwrdeiros f erão direito a rP~eber da Caix~. . i,~nmediatamente, um peculio em dinheiro
1gual ás contr1bmçoes com que, nos termos do art. 4o, Iettra a, o falleci~o houver entrado para a Caixa, até ao maximo
de 1 :000$ (lei citada, art. 31) .
0

0
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Art. 33. Serão considerados membros da fam ilia do ?.Ssociado, para o~ fins do Jlrcscnfr rcgulmncnlo, ns seguintes
pessoas:
a) mulher;
b) marido invalido;
c) filhos lcgitimos ou legitimados, ou ado11f.ados legal-

mente,

alt~

eornvlelarem dezeseis annos;

d) filhas, em quanto solteiras;
e) paes invalidas;

n

irmãs, emquanto solteiras e menores;

a) irmãos. até dezeseis annos de idade.

§ 1:, Para serem assim cousideradas, é necessario que as
possuas indi~adas velas te! Lras a a a deste arligo vivam na
dependencia economica exclusiva do associado, chefe da farnilia, lla mais de tres armos, contados da data em que o mesmo tiver adquirido o direito de gosar dos favores deste reg-ulamento.
§ 2. Quando, porém, o associado fallecer nos tres primeiros annos de casamento ou antes de eomplcf.arrm os filho::; tres annos de idade, nem estes nem a rnlllher· perderão
o di!'eilo a CJW' se rrfere o art. 30.
§ 3." Os filllos (~ irmi"los aleijarias on com ouh'os defeitos
pl1ysic.os que os toruem invalidas ~erão, com qualquer idade,
equiparados, pur<t todos os effeitos, aos indicados no presente
artigo, mediante exame do Ires mcdicos das respectivas Caixas, ouvido o C-onselho Nacional do Trabalho.
Art. 3:'1. Poderão requerer pensão, c,e accôrdo com o
presente regul:nneut o, as pessoas que a ella tiverem direito
(lei citada, art. 33.)
§ 1.0 Para que os herdeiros do associado possam gosar
dos favore~ dnsto regulamento. t~ necessario que tenham sido
insf~rit:los na s~c.l't•!ari:t r];) Caixa. ohsel'vadas 'as disposições
do ad.. 3:1 e seus paragrupllos, mediante a apresentação de
tl'rf.idão de idarte, prova de invalidez, vaccina e outros f~10''llll:('lll os .i ulgad11': JH\ccssal'ios, conforme o caso (lei citada,
:11'1. :n. § {o).
§ :?.o Si algum herdeiro, por qualquer motivo, perder o
direi I o ú pensilo, a parcella correspondente rcn•ri erú em
brmeficio da Caixa (lei citada. art. 33, § 2o).
§ ;:J:' Aos rc~qucrimentos de pensões, apresentados na seerctaria da Caixa. dcn~m acompanhar a prova de idcn! idade
do roque:·nnte e ns demais documentos necessarios, afim de
serem con frontarlos com M das respectivas inscripções.
§ 4. .W fncultndo no ns~ociado requerer á Caixa, em
qualquc;· tempo, a annulladío da inscripf:üo do um ou mais
fh~ 8CUS herflc iroc::.
Aet. :ri. I Js rnquerimcnl os dn aposentadoria e demais
l'mwl'i ·ios dr~-vcJtl ~"r in-~·ruirlo::; r~olll documento<: comprobatorio:; dn tr~111po dn serviço, idadn. ca:-:a~nento, rcsideneia e
outros que fnrpm .inlg-ados m'rf'ssarios TWlo Con~oll10 das
Cnixas, eonforme cada caso (lei citada, art. 35).
1\rL :1ti. _\s nposrntadOJ'ias 011 JH'nsõe.:: sedío conr~odi
dns pc.Jo Conselho do Arlministracão das Caixas, mediante requcrirnnnfn nn JJH''IlW dirf'rf:Hnrnte rnfl'nguo pclns interes0

0
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Art. 37. Nos casos de aposnnf adoria ou pensão, os associados ou seus hPrdeiros continuarão sujeitos a todos os
pagamentos de contribuição, qne lhes serão descontados at.r
completar-se o tempo que scrYiu de hasc á respectiva aposentadoria (lei citada, art. 37) .
Art. 38. Não se accumularão pensões ou aposentadorias,
nem pensões com aposentadorias, cabendo, entretanto, ao associado ou seus herdeiros o cá rei to de optar pela que mais
lhes convenha.
Art. 39. Extingue-se o direito á pensão (lei citada, artigo 38) :

to. para a vi uva. viuvo invalido, pae invalido ou mãe do
fcrroviario, quando contrahirem novas nupcias;
2°, para os filhos c irmiios, quando completarem dozeseis an nns;
3°, para as filhas, ou irmãs menores, quando contrahirem
matrirnonio;
4°, para qualquer pensionista, nos casos, devidamentr
comprovados. de vida deshonesta ou vagabundagem.
Art. 40. As aposentadnrhs e pensões de que trata o presente regulamento, assim como os bens das Caixas, não estão
sujeitas a penhora ou embargo. sendo nulla toda venda, cessão
ou emutituição de qualquer onus que sobre elles recáia (IAi
citada, art. 39).
Art. H .. As estradas de ferro fornecerão ao Conselho Nacional do Trabalho e ao Conselho Administrativo das Caixas
toda:> ns informar~õrs que lhes forem por estes solicitada~.
quer sobre o pessoal fcrroviario, quer sobre o funccionarncnto
das Caixas (lei citada, art. 40) .
Art. 42. As aposentadorias, pensões e outros beneficios
podt~rfío ser· n1'ennrcs do que os estabelecidos neste
regula-mento. si os fUT\dos das Caixas não puderem supportar os encarg-o;;; rcspcdivos. t:mquanto permaneça a insufficiencia dess,~s l'l'l'llr~o . ; (lni citar}n. art. .'J1).
R 1." Em fHes casos. set·á ouvido o Conselho Nacional d:)
Tl'nh~lho. ·
~ 2." Para os rffoitos do disposto neste artigo, o Conselho
Nneion:1l do Trah~lho fat·á organizar por actuarios as tabella~
de pen: Cíe:-', peculios c demais auxílios, fixando tam·bem a
perccnl agl'm dos ·fundos dr• ..:;finados ás d.-~spezas de servir•.').".
n:ed ieos. pharmacentieos. hospitalares e outros (lei citada,
nrt. -11. § 2°).
_·\rt. 43. Nos caso8 de atBencia do ferroviario, por licença
r0m1mnr:"L1. até um anno, e smr. remuneração, até tres meZI'S. SPI'Ú n tempo df~ anscncia eomputaclo como effcct.ivo. uma
vr;.: qw~ :! ~ cnnf.l'ibui~~t)ps snjam feitas rc~ularmente sobre o
or-JI'Ilndo nn YPncim~nto normal, eabentlo sempre ás estradas
Pss;: eohran1.:a (lei ~ifada, art. 42).
§ · 1.° Cnmpi1tar-se-ha igualmente corno effectivo o terr.po
d" krvif~o mil H.:1 r ohrigatorio.
§ ~.o As ~~-:!raài1 s ·qn c não subvencionarem os ferroviarios
q11ando f'm f.l~l'Yir~n militar firam responsaveis pelas respectivas conlJ•ibnieües (lri cilada, al't. 42 c §§ 1o e 2•).
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CAPITULO IV
DA :\O~iJNIR'fHAÇ.\0 E OHGANIZAÇ,\0 D.\S CAIXAS

Art. 44 .As Caixas de Aposentadoria serão dirigidas por
um Conselho de Administração, compo~to dos cinco membros
seguinf cs (lei citada, art. 45) :
1o, o inspecfo1· geral, ou quem com outra dcnominaçfil)
seja o enl'pregado mais graduado da estrada do ferro, qua
exrrcerá as funcções de presidente do Conselho de Adminislracão, sómcntc com· voto d~ desempate;
2°, dnus funccionarios designados pela administracão da
e:;Lrada c dous fcnuYiarius eleitos pelos associados.
§ 1. 0 A administração da estrada' designará, além dos
dous membros a que se refere o n. 2, mais dous, que servirão, como supplentes, na ausencia, vaga ou impedimento dos
effectivos.
§ 2. 0 Os ferroviarios elegerão, conjuntamente, para o Con~elho de Adm'inistração,
dous representantes effectivos c
dons supp1entes.
0
§ 3. Sempre que se verificar qualquer vaga mais de seis
mezes antes de findar o mandato, proceder-se-1m a nova eleic.ão, servindo o supplente até que a vaga sejã preenchida;
abtrta esta, porém, no decorrer do ultimo sem·estre, o supplAnte exercerá o cargo até á terminação do período administrativo.
§ 4.• O presidente desig-nará um dos mem·tros d9 Conselho para servir de secretario, cabendo a este substituiJ-o
eventualmente, caso em que terá sómente o voto de desempate.
§ 5. 0 O mandato dos membros eleitos da administracão da
Caixa será de tres annos, podendo ser renovado.
~ 6. 0 Nos casos de aoosentadoria ou licença, excepto por
invalide:l, o membro eleito poderá continuar a ex.ercer o
cargo.
§ 7. 0 O processo eleitoral será determinado nos respecti ..
vos regimentos das Caixas. de accôrdo com as administrações
rlas estradas, respeitado o sigillo de voto e ~rarantido o suffra~io a todos os ferroviarios. sem· excepc.ão de sexo.
§ 8.° Fica assegurado o direito de voto e de eleicão ao
a~~ociado aposenta'do, sa.Ivo o caso de invalidez que o impossibilite li e exercer convenienttmente o cargo.
§ 9. 0 Os medicas. pharmaceuticos e empregados cias Ca!:ras e das Cooperativas não terão direito lie voto e não poderão exercer ear~os no Conselho de Administ.racão.
~ 10. E' im'prescindivel o u~o da lingua portugueza
aog
membro~ da administração das Caixas.
~ 11. o~ menorr.s de dezoito annos não poderão vot~r
nem ser eleitos para car~os admini~trativos.
Art.. 4l'í. Para os effeit.os do artigo antecedente. rlAntro de
on in?.e rlias rlcpois da e1eicão dos representantes do pessoal. a
adminisf.rneão das estrada~ enviará á. administração da Cai:xs
nma re1acão dos seus ouatro representantes. de~ignando og
effl"ct.ivl's e og supplentes. dos ouaes tres deYerão ser brasi-

o
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§ 1. 0 Quanrlo, por qualquer motivo, se tornar necessaria

a retirada de algum dos_ representantes indicados pela admi ..
nistracão, a estrada fará a respectiva communicacão á Caixa,
designando ao mesmo tempo o substituto.
§ 2. Os supplentes dos dous effectivos devem servir só-.
mente no impedimento ou falta destes.
Art. 46. Os representantes do pessoal serão escolhido3
por eleição, devendo cada ced~la ç~mter quatro nomes (lei
citada, art. ·í5, § 11) .
§ 1. Na apuração geral, os dous mais votados s0rão os cffectivos c os dous immediatos em votos os supplentcs.
§ 2. Nos casos de empate será considerado eleito o mais
velho, em idade, de nccôrdo com a respectiva inscripçãu na
Caixa.
§ 3. Dos quatro representantes a que se refere o pre··
sente artigo, devem ser brasileiros, pelo menos, um: dos efrectivos e os dotis supplentes, os quaes servirão por tres annos.
§ 4. o Nos casos de inelegibilidade ou de renuncia antes da
posse, será considerado eleito o immediato em votos, uma ve1.
que s:llisfaça as exigencias do presente artigo e de seus paragraphos e tenha obtido, pelo menos, um ter~o da votação correspondente aos eleitores que compareceram ao pleito, proce'!endo-sc, em caso contrario, a novf!_ elci~;ão para a logar não
preenchido.
§ 5." Não poderão runccionar ao mesmo tempo, nos Conselhos das Caixas, pae e filho, marido e mulher, irmão e
cunhado durante o cunhadio.
§ 6. o O Conselho de Administração das Caixas só pod~rã
funccionar, no mínimo, com quatro de seus membros, inclusive o presidente.
Art. 47. As eleições, bem como as designações dos membros da administração dos ·Conselhos, serão feitas na segunda
quinzena do mez de outubro do ultimo anno do mandato. rnulizando-se a posse no dia 2 do mez de janeiro seguinte.
§ 1.• A apuração das eleições será feita dentro de auinze
dias, enviando os presidentes das Caixas, no dia immediato,
cópias das actas ao Consr.lho Nacional do Trabalho.
§ 2. Dessa apuração haverá recurso para o Conselho Nacional do Trabalho, que approvará ou annullará as eleições
dentro no prazo de trinta dias.
§ 3. Qualquer recurso sobre eleicões, do qual o interessado poderá exi~ir recibo, deverá ser interposto na secrP-taria da
Caixa, dentro de tres dias após a apuração, e remettido no dia
seguinte ao Conselho Nacional do Trabalho, que o .iuls:tar:'i
dentro de 30 dias, contados da data da entrada na sua Secretaria.
Art. 48. Para os funccionarios de cada Contadoria Ccn··
trai h&·verá uma Caixa, assim constituída (lei -citada, art. 67) :
a) o inspector da Contadoria Central, como presidente;
b) dous membros eleitos pelos Conselhos das Caixa~ da!!!
e3tradas de ferro filiadas á Contadoria Central, os quaes farãu
parte do pessoal da respectiva Contadoria ou do pessoal da5
estradas a ella filiadas;
c} dous membros eleitos entre os funceionarios das Contadorias Cenlrae3.
0
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~ :1. Além dos membros neste artigo referidos, haverá
dons sup:plontes por parte dos Conselhos das Caixas e dons por
pal'l o do pessoal.
~ 2." ~crãu ~.:uusidcrados supplentca os dous illl'mcdiatos
(~lll volos, dnvPIHio eada associado votar em quatro nomes; no
~.::1.-:u dn t~lll!JUI.e, oiJscrvar-su-ha o disposto no § 2o do art. 46.
§ ~L" O pr•~sid,~nle dusignarú. dcnl.r·~ os eleitos offectivos,
o sr~~rolariu, que st\l'Ú u seu suLsLituto nos casos de falta ou
0

illlpedittt•~nlo.

§ 4. o Os prazos para a organiza~,;ão dessas Caixas serão
us determinados no art.. 47 o seus paragraphos.
§ 5." Os wemi1l'OS das administrações das Caixas votarão
t'ltl quaft•o nomes, considnrando-se supplentes os dous immedi:tlo;-; c1n vol os, observadas as disposições do procgsso eleitoral para a ot·ganizar.;iio das Caixas, na parte ·que lhes fôr applicave1.
§ <i. o As eleições soriio dfectuadas nas Contadorias Ccntr:ws, podendo cada Consnllw delegar poderes a um dos J'cspocl.i\m; membros vara, em nome uo mesmo, dar o seu voto.
~ 7. o As eleições a que se refere o paragrapP() anterior
n·allzar-:.;e-l!fío quinze dias depois das eleições da·s Caixas.
Art. 49. As Caixas das Contadorias Centraes ficam subordinadas, para os cffeitos do presente regulamento, ás Caixas
das estradas que manlocm taes Contadorias, limitando-se ás
roesmas Caixas as respectivas relações ele escripta e de interesses (lei citada, art. G9) •
Art. 50. l\fouiante prévia autorização do Conselho Nacional do Trabalho, será facultada a fusão do pessoal dos
quadros de duas ou mais empresas em uma só Caixa ctc Aposentadoria o Pensões.
§ Lo A fusão referida no presente artigo devG ser proposta e approvada em assemhlt~a gnral ou por meio de abaixoa•signado que represente, pelo menos, dous terços dos contribuintes das respectivas Caixas c acceita pela administração
destas e elas empresas, podendo a fusão ser promovida pelo
Conselho Nacional do Trabalho quando julgar conveniente.
§ 2. o O Conselho de Administração destas Caixas será
:.~s.sim organizado:
a) nm presidente, de nomeação do Conselho Nacional do
Teabalho c P3Colhido cntrr o pes·soal da administração das
c~fradas quE façarrí par!e da Caixa;
b1 um reprcsentrmtc designada pela administração d~
r a da estrada;
c) um representante eleito pelo pessoal de cada estrada.
§ 3/ Al.:ím destes, cach estrada indicará mais um funrr·ionario para supplcntc. c o pessoal elegerá outro, que será
o immediato em votos na apuração geral.
§ 4." O processo eleitoral obedecerá ás instrucções que
rxpPdir o Consel,ho Nacional do Trabalho.
§ 5. o Na composição da administração destas Caixas poderão servir até dons estran~eiros. sendo um eleito pelas Contadorias c o outro pelas Caixas das respectivas estradas.
§ 6. o O Conselho de Administração destas Caixas só podPr:'í. funecionnr com u maioria de seus membros, inclusive o
prrsidcnte.
Art. fít. Qu:mrin duas ou mais estradas de ferro forem
administradas por uma mesma direcção (lei citada, art. 62,
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§ 2°), poderá haver uma só Caixa para todas, com um só
Conselho de Administração, organizado na conformidade do
art. /14.
Art. 52. Mediante prévia autol'ização do Conselho Nacional do Trabalho, será facultado ás Caixas de Aposentadoria e
Pensões entrar em ::wcôrdo com as caixas beneficentes já
existentes nas estradas, para a constituição de uma só Caixa,
assumindo aquellas o activo destas e assegurando aos respectivos membros que forem ferroviarios as vantagens desto
regulamento (lei citada, art. 63) .
Paragrapho unico. Resolvida a incorporação, o Conselho
Nacional do Tralmlho mandará verificar a situacão da caixa
beneficente, afim de se pronunciar sobre aquelle acto; e, uma
vez approvado, fará, com a presença de um seu representante,
rever as aposentadorias e pensões, para que estas entrem no
I'&gimen deste regulamento, ficando os associados, desde a data
da fus~w. sujeitos ao pagamento das joias e mensalidades, caso
não o tenham feito á Caixa incorporada.
At·t. tí3. As caixas beneficentes ou de pensões das estradas da União, dos Estados ou dos Municípios (lei citada, art. 63,
paragrapho unico), organizadas em virtude de lei, passará '1
para o regimen das Caixas a que se refere o presente regulament.o, assumindo estas o activo daquellas.
§ 1. o Os saldos existentes passarão a fazer parte do patrimonio das Caixas organizadas de accôrdo com o presente
regulamento.
§ 2. o Os associados, inclusive os aposentados, gosarão
desde logo de todos os beneficios do presente regulamento, pagando as contribuições e joia de accôrdo com o disposto no
art. 4° (lei citada, art. 63), observando-se, para a reorganização das Caixas, as disposições do paragrapho unico do artigo
antecedente.
Art. 54. Cada Caixa, dentro de trinta dias após a sua in··
stallação, elaborará o seu regimento interno (lei citada, artigo 57), que será submettido á approva1:ão do Conselho Nacional do Trabalho.
§ L" Si r:1 Conselho Nacional do TrabaHw não se pronunciar no TH'nzo de trinta dins. contado·s da entrada do regimento na sua Secretaria, será o mesmo considerado como approvado.
§ 2. o Os regimentos das Caixas, observadas as disposicões
dr:J presente regulamento o de outros
que forem expedidos
em virtude do decreto legislativo n. 5 .109, de 20 de dezembro
de 1'92ü, serão organizados de fórma que melhor se adaptem
aos serviços das respectivas estradas.
§ 3. o Serão tambem declaradas nesses regimentos a natur.e7a e a extensão dos soceorros medicas, p•harmaceuticos o
hospitalares a que terãr:J direito os associados c suas famílias
(lei citada. art. 58).
Art. 55. Cada Caixa terá uma secretaria, subordinada ao
presidente do Conselho de Administração, com o pessoal nocessnrio aos seus serviços segundo o orc;:.amento approvado
pelo Conselho Nacional do Trabalho (lei citada, art. 52, § 1°).
§ 1." Com{lelc á secretaria dar cumprimento ás disposições tio presenfP. rcgulamontr:J. ás do l'egimonto interno e ás
deliberações do Conselho da Caixa e do Conselho Nacional do
Trnhalrhot an qual prestarii todas as informaç~ões nue lhe !'orem solicitadas.
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§ 2. o Nas secretarias das Caixas haverá um archivo especial destinado aas documentos teferentes ús habilitações
para as ~~posentadorias, outro pat·a as pensões c outro para os
demais papeis.
§ 3. Os d<ieumenlos de que trata o paragrapho anterior
serão registrados em livro propria, rubricado pelo secretario do Conselho de Administração, transcrevendo-se em fichas
os nomes o os caracterü:ticos individuaes dos interessados, as
quacs deverão trazer uma pequena rphotographia por clles fornecida.
·
§ 4. o :Fallecendo um contribuinte que tenha fornecido
documentação completa em relação :l propria pessoa e á sua
família, ,poderá ser a esta concedido immediatamentc o
ndcantamf'nfo de dcrus mezes de pensão, cujo desconto se e.ffrctuará em tlezoHo parccllas nwnsacs.
§ 5. o Compete ao Conselho de Administração a nomeação
e demissão dos empregados das Caixas, observadas as disposições dos respectivos rcgimcnto·s.
§ 6. A secretaria terá um chefe responsavel por todos os
serviços, sendo o mesmo designa'do j)elo rpresidente do Conselho de Admjnistração dentre os funccionarios nomeados pelo
mesmo Conselho.
Art. 56. O Conselho de Administração da Caixa fará publicar até 31 de maio de cada anno (lei citada, art. 51). sob
pena de destituição de seus membros c de demissão dos funccionarios da secretaria responsaveis pela falta, o relntorio
e balanço concernentes ao anno anterior, remettendo no Conselho Nacional do Trabalho, na primeira quinzena de junho,
nãQ s6 um numero do jornal em que forem puhlicad05 1 como
uma cópia authentica desses documentos, devidamente rubricada pelo presidente e secretario da Caixa.
Paragrapho unico. Essa publicaçã.o será transcripta, a
juizo r.io Conselho Nacional do Trabalho, na Revista do r~-esmo
Conselho, devendo cada Caixa communicar-lhe, dentro de
trinta dias da vigcncia deste regulamento e sempre que occorrcr qualquer modificação, o nome dO' jornal que houver
escolhido parn seu orgão official.
Art. 57. Na primeira quinzena de outubro· de cada anno,
organizarão as Caixas os seus orçamentos da receita c despesa no anno seguinte (lei citada, art. 52).
§ 1. o No orc.amento da despesa serão especificadas as
verbas relativas ao serviço de administração, assistencia medica, aposentadorias, pensões, peculios e auxílios, discriminando-se por categoria e vencimentos os empregados, inclusive os que prestarem serviços por contracto.
§ 2. A receita será tambem especificada de accôrdo com
as estimativas feitas.
§ 3. Submetticlo o orcamento dentro da segunda quinzena de outubro ao Conselho Nacional do Trabalho, este o approvará 011 modificará como julgar conveniente, cons.iderando-se approvado caso não oceorra pronunciamento até 31 de
dezembro.
§ 4. O Conselho Nacional do Trabalho organizará o P.nviará ás Caixas o modelo que deverá ser fielmente observa<1o
na preparação r.ios orçamentos.
Art. 58. Nenhuma modificação poderá fazer o Conselho
das Caixas nos seus orçamentos, sendo-lhes vedad·o exceder
0

0

0

0

0

465

AC'l'OS DO PODEH EXECU'l'IVO

ou mesmo estornar as competentes verbas sem prévia aulorização do Conselho Nacional do Trahal ho, sub ppna de incorrer em multa o presidente o snffr·erom tlesttl11ição dí!
seus cargos os demais membros (lo i eitada, art.. 52, § 3°) .
Art. 59. Quando o presidente do Conselho da Caixa, hPIIi
assim algum de seus membros, não se conformar com ~tual
quer resolução da maioria, poderá della' recorrer para o Consl'lho Nacional do Trabalho.
~ 1.0 Será facultado uo fcrroviario ou membro de sua
família, que não se conformar cum as decisões do Conselho de
Administração da Caixa nos casus de habilita'ção para aposentadoria ou pensão, bem como para os demais beneficios, o
c•r11 ({IJaesquer milros casos, recorrer para u Cuusellw Naciuual
do Trabalho (lei citada, at·t. 53).
§ 2. 0 Taes recursos, isentos de sello, serão enviados pelas
Caixas. em original, devidamente informados c instruidos, ao
Consdl10 Nacional do Trabalho, dentro do quinze dias, contados da data do r(~cebinwnto, devendo ficar na rcspecliva sc('['dar·ia cópia de todo o processo.
§ 3.0 Hccebicfo o recurso, a· Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho, devois de rcgi:::;tral-o, fará, dentro Lle
dP:t: dias, um rclatorio suceinto sobro as allcgações c docttmmllos apresentados, afim de ser presente ao vrcsidcnte do'
Consf'lho, q11c dl•signará o l'elator dentro de lt·cs dias, devendo ficar na Secretaria cópia do requerimento original do recurso c do alludido rclatorio.
§ 4. Designado o relator, o proecsso ser-lhc-ha entregue dentro de 2.'! horas, em protocollo, nwdiante reeiho.
§ 5. O relator deverá apresentar o seu voto em uma das
l'l'ttniõcs do Conselho quo se realizarem dentro· do tt·inta dias
ou devolver o processo an_tos da ultima dessas reuniões.
~ 6. 0 Si na ultima reunião, dentro do trinta dias, o l'f~
lalor não houver apresentado o seu voto 011 não tivPr dPvulvido o processo, o presidente, ua IH'imcira s(~:::;são, dcsignaL·:'t
outro relator, o qual, no mesmo dia, á visla do processo uu
da Cl.,pia do requerimento c do J'(•latorio do que trata o § 3°
dPs!e artigo, dará o smt vulo, !lllando, pela naltll'PZa do astilliJipl.o, não Wr neccssario detido f•studo ou dilig,~ncia.
§ 7. nesolvida essa providencia prulimi na r, o lt•mpo
gasto com a mesma não I)Qdcrú exceder dn novpn(a dias,
ousPrvadas as disposições ant(Tim·cs q11:mlo ao vrazo para
informa(;Õ('S e devolucões (lu i citada, art. 53, varagravlw
tmico).
§ 8. 0 Depois da apresentação do voto do relator, oul.ro
nwmlJro do Conselho Nacional do Trabalho poderá pedir
vista do processo, devendo, porém, restiluil-o na sPssão sng-ninte, com o seu voto poe es·crirpto, o em separado, quando
fôr contrario.
§ 9. o No caso de que trata o paragrapho }Wecodentc não
será. computado nos trinta dias o prazo decorrente de' uma
sessão á outra, até ao maximo de quinze dias.
§ 10. Si, dentro de trinta dias, contados de coriformidadc com o disposto ncsf.o arl.igo, o Conselho Nacional do
Trabalho não se pronunciar solJrc a prorogação de prazo 011
sobre a decisão, o roeurso será considerado provido com direito a embargo por parl.o dos interessados.
'
§ 11. As communicações sobre prazo, decisões ou providencias relativas aos recursos serão feitas, do modo nlitis
0
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rapid'o possivel, ás respectivas Caixas, cabendo a estas providenciar a respeito. dHntro de vinte dia::; da data em quo as
recebe:t\em.
§ 12. Julgado o processo, que ficará archivado na Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho, e3ta enviar<\ á
Caixa interessada cópia do nceórdão, afim de ser junta á
do mesmo processo.
Art. 60. Aos membros do Conselho das Caixas (lei ciLada,
art. 46) fica assegurada toda a liberdade par3. que possarri
exercer os seus cargos sem constrangimento ou coacçiiu c
sem prejuízo do serviço o disciplina da estr:1da.
Art. 61. No caso de dcsharmonia cnt.re membros tla
administração ou de desídia de qualquer dell~s. que po:-;sa
prejudicar o JJom andamcnf o dos serviços da Caixa, o Conselho Nacional do Trabalho, tornando conhecimento do facto,
~m virtude de representação de um interessado ou cx-ofticin,
i'ará proceder a rigoroso inqucrito e, sondo confirmada a
culpa, destituirá de seus eargos os rl~:5ponsavcis, prornnvr~n
do-lhcs a substituição, nos termos do § 3" do art. 1. í dPsf.u
regulamento \lei citada, art. 47) .
§ 1.0 O inquerito será feito por trcs pessoas estranhas á
Caixa o á respectiva estrada de ferro, sendo duas desi~nndas
pelo Conselho Nacional do TralJalllo e uma pela ndminislraeüo da mesma Caixa.
•
§ 2. Sempre que fôr possível, a designação feita pdo
Conselho Nacional do Trabalho devo rccahit· em mn de .':(\11'>
JtH'mbros ou funceionario.:::, ao qual callcrú a presiuencia du.~
trabalhos.
§ 3. 0 O inqncrito deve ser concluido dentro de trinta dias,
c, presente ao Conscllw K:wional do 'J'ralJalho, csle o j ulg:u·;í
doutro de outros trinta dias;
§ 4.0 O membro da Caixa que im~orror na penalidadn de
drstituiçãu não porlerú mais oce111'ar e:1rgo algum nas Cai\a ..,
a que se reJcre o presente rog-11larnento.
Art. ô2. O Conselho de Administração das Caixas do A posontadoria c Pensões nomeará o pessoal estrictamcnf.c necossario a·os scrvicos d(~stas, do acc1lrdn eom o or1~amenfo arprovado pelo Conselho Nacional do Trabalho (lei citada, artigo -i8) .
Art. G3. Os membros do Conselho de Adrninistraçiio da:;
Caixas dcsempenharüo suas funcç•õcs gratuitamenf c c, com
excrpçfio do presidenlo offoe.l.ivo, sl't'ViJ·;ío pnr lr1·s annos. inclusive os do dcsignaeão, r)(}dcndo ser reeleitos ou reenndllzidos (lei cilada. a·rt. 1.9).
Art. GL Simdo ncccssario, flQsdc fJUo ·consigno o orcamentn approvarlo pelo Consollln Naeinn:ll do Trabalho a Jl!~
eessaria vel'ba, o Consollw da Caixa podf'.r:í nmnear Ulll g1~
~cnte para a respectiva adm inisf l'~H;fío in! cl'na.
0

CAPITULO V
DIRI'OSIÇÕF.R GEIUER

Art. (i;). Ao ConsnlJJO Nar~ional do 'l'eaJ,a!Tto r·.:ll•e Jl!'ll\ idoneiar para a firl PXf'l'lll~fín d:1s dispnsir:õr~s rln p!'f'Sf'Jdr• rr~
gnlamcn In. ha ixando insf.J'IJer::õrs. {nmandn conll('c irnen! n d• H
actos su.ieilos á sua nppPnnwiín. nr.:~anizandn a fise:1liz:wiín "
designando os fiscars, cujo numrro srrá fixado pelo Min i~d.r·n
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da Agricultura, de accôrdo com as necessidades elo scrvi~,;o
(lei cllaLia, art. 54) .
Art. GG. E' da exclusiva competcncia do Conselho Nacional do Trah:-tlho decidir, em ultima c unica instancia, sobre qnacsquer questões das Caixas, impôr multas, cassar
mn:ndafos nos membros do Conselho do .i).dministracão, prolllüV(~l· pelos me1os legues o cumtJl'imento Llc suas dceisôos e
vraticar toclos os aetos quo se tornarem necossarios no regulat·
andamento dos negocias das referidas Caixas (lei citada, artigo fí!3).
1\rL. G7. Cada Caixa concorrerá, para os serviços decorrentc's da fiscal izar,ão c outros, com uma quota proporcional
á sua renda brut:l. a qual sf'rá fixada pelo Comelho Nacional
do Trabalho, modian!e approvação do Governo (lei citada, arlig-o r,CJ).
- ~ 1.0 Por occasião da approvação dos orçamentos das Caixa:-;, o ConsPlhn Nacional do Trabalho ddorminar:í. a quota
annual quo caberú proporcionalmente a cada Caixa', quota
1•ssa quo não podrr:'t exceder do 1 ~0, servindo de base ao
respectivo calculo a ronda llrul a do primeiro semestre dr
cada anno.
§ 2. 0 A importancia correspondente no primeiro semestre, IJHO serviu do base á fixação da contribuição, será depositada em ·dobro no Banco do Brasil ou suas agencias, até ao
dia 15 de janeiro seguinte, em conta do Conselho Nacional
d,, T1·abalho.
§ 3· Os saldos das imporlancias arrecadadas annualIIH'lll t', na' f•<írma deste artigo. serão applieados no custeio dos
survi(;os do Conselho Na-eionnl do Trabalho c, bem assim, ua
<Wilttisil;ão do Ululos da Divida Pullliea l<'Nlcral para a. constitni~~ão do paf.rimonio do m0::mo instilt1lo, inclusivo sua
i11slallação defini I iva em prcdio PI'''Prio.
1\r!. GS. As Pstradas do f1~JT_Q a qno se refere o pro ..
~P n I~~ rrgu lamento (lei citaria, art. 44) fornecerão, pelo seu
enslo real, a carla um dos empregados admiltidos effectivaJnmth\ mna caderneta, do modPio quo ser:i determinado pelo
Cnn~:Plhn Nacional do Trallalho. da qual (\onsl arão a natureza
d:t.-.: fllllt'\:iH•s CXt'JTidas, datr~c; dn nonwatiio c lH'omocõcs, i.mpol'l;meia dos vmwinwnto~. idade, na!uralidado, estado civil,
residnncia. doclara~,;ão sobro si sabe lêr c escrever e ouf.ras
annolacões julgadas utcis, ah;m da impressão digit.al c 1l:t
pito! ograph ia do ferrovia rio.
~ 1. 0 A caderneta s1í porlcr:í. ser suhsf.ituida por outra df.'pois de cornvlclamcutc escripturada o servirá para mai~ de
uma estrada.
~ 2.. 0 O Conselho Nacional do Trahalho cxpedir:í. as insl.t·uc1;Õ1•s neccss:1ri:Js no senf ido do sor nor·mal izada a sif.ua1';1() d()s assoeiados adnli f tidos na:-; nsfradas antf'riormenf.e a
0

(·~sll' l'f~gul:IIJH'IÜo.

~ :L" Por oeeasião da inSI\ri p~ão do associado na socrcf aria da C.aixa, scriio f.t·ansr,riptíls n~1 rcsrwcf.iva ficha t.odos os
dizf'l'f~S c annofar:õos da eadol'rtl'h relrdivos a identidade ,.
(f'JIIfHl dn S('I'VÍÇO •
. Ar:t.. GD. Jkpnis fh~ dPz nnnos do sPrvi.ço offcctivo, o fcrrovJarw a quo so rcfor~ o vrcsrnte regulamento sô podel'il
~O!' dcmiU.ido no caso de falia grave apurada em in(rucriln
fel fo pela administração da estrada, ouvir.lo o accusad'o, com
rrcnrso para o Conselho Nacional do Trabalho (lei citada, at·-
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§ 2°), poderá haver uma só Caixa para todas, com um só
Conselho de Administração, organizado na conformidade do
art. /14.
Art. 52. Mediante prévia autol'ização do Conselho Nacional do Trabalho, será facultado ás Caixas de Aposentadoria e
Pensões entrar em ::wcôrdo com as caixas beneficentes já
existentes nas estradas, para a constituição de uma só Caixa,
assumindo aquellas o activo destas e assegurando aos respectivos membros que forem ferroviarios as vantagens desto
regulamento (lei citada, art. 63) .
Paragrapho unico. Resolvida a incorporação, o Conselho
Nacional do Tralmlho mandará verificar a situacão da caixa
beneficente, afim de se pronunciar sobre aquelle acto; e, uma
vez approvado, fará, com a presença de um seu representante,
rever as aposentadorias e pensões, para que estas entrem no
I'&gimen deste regulamento, ficando os associados, desde a data
da fus~w. sujeitos ao pagamento das joias e mensalidades, caso
não o tenham feito á Caixa incorporada.
At·t. tí3. As caixas beneficentes ou de pensões das estradas da União, dos Estados ou dos Municípios (lei citada, art. 63,
paragrapho unico), organizadas em virtude de lei, passará '1
para o regimen das Caixas a que se refere o presente regulament.o, assumindo estas o activo daquellas.
§ 1. o Os saldos existentes passarão a fazer parte do patrimonio das Caixas organizadas de accôrdo com o presente
regulamento.
§ 2. o Os associados, inclusive os aposentados, gosarão
desde logo de todos os beneficios do presente regulamento, pagando as contribuições e joia de accôrdo com o disposto no
art. 4° (lei citada, art. 63), observando-se, para a reorganização das Caixas, as disposições do paragrapho unico do artigo
antecedente.
Art. 54. Cada Caixa, dentro de trinta dias após a sua in··
stallação, elaborará o seu regimento interno (lei citada, artigo 57), que será submettido á approva1:ão do Conselho Nacional do Trabalho.
§ L" Si r:1 Conselho Nacional do TrabaHw não se pronunciar no TH'nzo de trinta dins. contado·s da entrada do regimento na sua Secretaria, será o mesmo considerado como approvado.
§ 2. o Os regimentos das Caixas, observadas as disposicões
dr:J presente regulamento o de outros
que forem expedidos
em virtude do decreto legislativo n. 5 .109, de 20 de dezembro
de 1'92ü, serão organizados de fórma que melhor se adaptem
aos serviços das respectivas estradas.
§ 3. o Serão tambem declaradas nesses regimentos a natur.e7a e a extensão dos soceorros medicas, p•harmaceuticos o
hospitalares a que terãr:J direito os associados c suas famílias
(lei citada. art. 58).
Art. 55. Cada Caixa terá uma secretaria, subordinada ao
presidente do Conselho de Administração, com o pessoal nocessnrio aos seus serviços segundo o orc;:.amento approvado
pelo Conselho Nacional do Trabalho (lei citada, art. 52, § 1°).
§ 1." Com{lelc á secretaria dar cumprimento ás disposições tio presenfP. rcgulamontr:J. ás do l'egimonto interno e ás
deliberações do Conselho da Caixa e do Conselho Nacional do
Trnhalrhot an qual prestarii todas as informaç~ões nue lhe !'orem solicitadas.
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§ 2. o Nas secretarias das Caixas haverá um archivo especial destinado aas documentos teferentes ús habilitações
para as ~~posentadorias, outro pat·a as pensões c outro para os
demais papeis.
§ 3. Os d<ieumenlos de que trata o paragrapho anterior
serão registrados em livro propria, rubricado pelo secretario do Conselho de Administração, transcrevendo-se em fichas
os nomes o os caracterü:ticos individuaes dos interessados, as
quacs deverão trazer uma pequena rphotographia por clles fornecida.
·
§ 4. o :Fallecendo um contribuinte que tenha fornecido
documentação completa em relação :l propria pessoa e á sua
família, ,poderá ser a esta concedido immediatamentc o
ndcantamf'nfo de dcrus mezes de pensão, cujo desconto se e.ffrctuará em tlezoHo parccllas nwnsacs.
§ 5. o Compete ao Conselho de Administração a nomeação
e demissão dos empregados das Caixas, observadas as disposições dos respectivos rcgimcnto·s.
§ 6. A secretaria terá um chefe responsavel por todos os
serviços, sendo o mesmo designa'do j)elo rpresidente do Conselho de Admjnistração dentre os funccionarios nomeados pelo
mesmo Conselho.
Art. 56. O Conselho de Administração da Caixa fará publicar até 31 de maio de cada anno (lei citada, art. 51). sob
pena de destituição de seus membros c de demissão dos funccionarios da secretaria responsaveis pela falta, o relntorio
e balanço concernentes ao anno anterior, remettendo no Conselho Nacional do Trabalho, na primeira quinzena de junho,
nãQ s6 um numero do jornal em que forem puhlicad05 1 como
uma cópia authentica desses documentos, devidamente rubricada pelo presidente e secretario da Caixa.
Paragrapho unico. Essa publicaçã.o será transcripta, a
juizo r.io Conselho Nacional do Trabalho, na Revista do r~-esmo
Conselho, devendo cada Caixa communicar-lhe, dentro de
trinta dias da vigcncia deste regulamento e sempre que occorrcr qualquer modificação, o nome dO' jornal que houver
escolhido parn seu orgão official.
Art. 57. Na primeira quinzena de outubro· de cada anno,
organizarão as Caixas os seus orçamentos da receita c despesa no anno seguinte (lei citada, art. 52).
§ 1. o No orc.amento da despesa serão especificadas as
verbas relativas ao serviço de administração, assistencia medica, aposentadorias, pensões, peculios e auxílios, discriminando-se por categoria e vencimentos os empregados, inclusive os que prestarem serviços por contracto.
§ 2. A receita será tambem especificada de accôrdo com
as estimativas feitas.
§ 3. Submetticlo o orcamento dentro da segunda quinzena de outubro ao Conselho Nacional do Trabalho, este o approvará 011 modificará como julgar conveniente, cons.iderando-se approvado caso não oceorra pronunciamento até 31 de
dezembro.
§ 4. O Conselho Nacional do Trabalho organizará o P.nviará ás Caixas o modelo que deverá ser fielmente observa<1o
na preparação r.ios orçamentos.
Art. 58. Nenhuma modificação poderá fazer o Conselho
das Caixas nos seus orçamentos, sendo-lhes vedad·o exceder
0

0

0

0

0
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ou mesmo estornar as competentes verbas sem prévia aulorização do Conselho Nacional do Trahal ho, sub ppna de incorrer em multa o presidente o snffr·erom tlesttl11ição dí!
seus cargos os demais membros (lo i eitada, art.. 52, § 3°) .
Art. 59. Quando o presidente do Conselho da Caixa, hPIIi
assim algum de seus membros, não se conformar com ~tual
quer resolução da maioria, poderá della' recorrer para o Consl'lho Nacional do Trabalho.
~ 1.0 Será facultado uo fcrroviario ou membro de sua
família, que não se conformar cum as decisões do Conselho de
Administração da Caixa nos casus de habilita'ção para aposentadoria ou pensão, bem como para os demais beneficios, o
c•r11 ({IJaesquer milros casos, recorrer para u Cuusellw Naciuual
do Trabalho (lei citada, at·t. 53).
§ 2. 0 Taes recursos, isentos de sello, serão enviados pelas
Caixas. em original, devidamente informados c instruidos, ao
Consdl10 Nacional do Trabalho, dentro do quinze dias, contados da data do r(~cebinwnto, devendo ficar na rcspecliva sc('['dar·ia cópia de todo o processo.
§ 3.0 Hccebicfo o recurso, a· Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho, devois de rcgi:::;tral-o, fará, dentro Lle
dP:t: dias, um rclatorio suceinto sobro as allcgações c docttmmllos apresentados, afim de ser presente ao vrcsidcnte do'
Consf'lho, q11c dl•signará o l'elator dentro de lt·cs dias, devendo ficar na Secretaria cópia do requerimento original do recurso c do alludido rclatorio.
§ 4. Designado o relator, o proecsso ser-lhc-ha entregue dentro de 2.'! horas, em protocollo, nwdiante reeiho.
§ 5. O relator deverá apresentar o seu voto em uma das
l'l'ttniõcs do Conselho quo se realizarem dentro· do tt·inta dias
ou devolver o processo an_tos da ultima dessas reuniões.
~ 6. 0 Si na ultima reunião, dentro do trinta dias, o l'f~
lalor não houver apresentado o seu voto 011 não tivPr dPvulvido o processo, o presidente, ua IH'imcira s(~:::;são, dcsignaL·:'t
outro relator, o qual, no mesmo dia, á visla do processo uu
da Cl.,pia do requerimento c do J'(•latorio do que trata o § 3°
dPs!e artigo, dará o smt vulo, !lllando, pela naltll'PZa do astilliJipl.o, não Wr neccssario detido f•studo ou dilig,~ncia.
§ 7. nesolvida essa providencia prulimi na r, o lt•mpo
gasto com a mesma não I)Qdcrú exceder dn novpn(a dias,
ousPrvadas as disposições ant(Tim·cs q11:mlo ao vrazo para
informa(;Õ('S e devolucões (lu i citada, art. 53, varagravlw
tmico).
§ 8. 0 Depois da apresentação do voto do relator, oul.ro
nwmlJro do Conselho Nacional do Trabalho poderá pedir
vista do processo, devendo, porém, restiluil-o na sPssão sng-ninte, com o seu voto poe es·crirpto, o em separado, quando
fôr contrario.
§ 9. o No caso de que trata o paragrapho }Wecodentc não
será. computado nos trinta dias o prazo decorrente de' uma
sessão á outra, até ao maximo de quinze dias.
§ 10. Si, dentro de trinta dias, contados de coriformidadc com o disposto ncsf.o arl.igo, o Conselho Nacional do
Trabalho não se pronunciar solJrc a prorogação de prazo 011
sobre a decisão, o roeurso será considerado provido com direito a embargo por parl.o dos interessados.
'
§ 11. As communicações sobre prazo, decisões ou providencias relativas aos recursos serão feitas, do modo nlitis
0
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rapid'o possivel, ás respectivas Caixas, cabendo a estas providenciar a respeito. dHntro de vinte dia::; da data em quo as
recebe:t\em.
§ 12. Julgado o processo, que ficará archivado na Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho, e3ta enviar<\ á
Caixa interessada cópia do nceórdão, afim de ser junta á
do mesmo processo.
Art. 60. Aos membros do Conselho das Caixas (lei ciLada,
art. 46) fica assegurada toda a liberdade par3. que possarri
exercer os seus cargos sem constrangimento ou coacçiiu c
sem prejuízo do serviço o disciplina da estr:1da.
Art. 61. No caso de dcsharmonia cnt.re membros tla
administração ou de desídia de qualquer dell~s. que po:-;sa
prejudicar o JJom andamcnf o dos serviços da Caixa, o Conselho Nacional do Trabalho, tornando conhecimento do facto,
~m virtude de representação de um interessado ou cx-ofticin,
i'ará proceder a rigoroso inqucrito e, sondo confirmada a
culpa, destituirá de seus eargos os rl~:5ponsavcis, prornnvr~n
do-lhcs a substituição, nos termos do § 3" do art. 1. í dPsf.u
regulamento \lei citada, art. 47) .
§ 1.0 O inquerito será feito por trcs pessoas estranhas á
Caixa o á respectiva estrada de ferro, sendo duas desi~nndas
pelo Conselho Nacional do TralJalllo e uma pela ndminislraeüo da mesma Caixa.
•
§ 2. Sempre que fôr possível, a designação feita pdo
Conselho Nacional do Trabalho devo rccahit· em mn de .':(\11'>
JtH'mbros ou funceionario.:::, ao qual callcrú a presiuencia du.~
trabalhos.
§ 3. 0 O inqncrito deve ser concluido dentro de trinta dias,
c, presente ao Conscllw K:wional do 'J'ralJalho, csle o j ulg:u·;í
doutro de outros trinta dias;
§ 4.0 O membro da Caixa que im~orror na penalidadn de
drstituiçãu não porlerú mais oce111'ar e:1rgo algum nas Cai\a ..,
a que se reJcre o presente rog-11larnento.
Art. ô2. O Conselho de Administração das Caixas do A posontadoria c Pensões nomeará o pessoal estrictamcnf.c necossario a·os scrvicos d(~stas, do acc1lrdn eom o or1~amenfo arprovado pelo Conselho Nacional do Trabalho (lei citada, artigo -i8) .
Art. G3. Os membros do Conselho de Adrninistraçiio da:;
Caixas dcsempenharüo suas funcç•õcs gratuitamenf c c, com
excrpçfio do presidenlo offoe.l.ivo, sl't'ViJ·;ío pnr lr1·s annos. inclusive os do dcsignaeão, r)(}dcndo ser reeleitos ou reenndllzidos (lei cilada. a·rt. 1.9).
Art. GL Simdo ncccssario, flQsdc fJUo ·consigno o orcamentn approvarlo pelo Consollln Naeinn:ll do Trabalho a Jl!~
eessaria vel'ba, o Consollw da Caixa podf'.r:í nmnear Ulll g1~
~cnte para a respectiva adm inisf l'~H;fío in! cl'na.
0

CAPITULO V
DIRI'OSIÇÕF.R GEIUER

Art. (i;). Ao ConsnlJJO Nar~ional do 'l'eaJ,a!Tto r·.:ll•e Jl!'ll\ idoneiar para a firl PXf'l'lll~fín d:1s dispnsir:õr~s rln p!'f'Sf'Jdr• rr~
gnlamcn In. ha ixando insf.J'IJer::õrs. {nmandn conll('c irnen! n d• H
actos su.ieilos á sua nppPnnwiín. nr.:~anizandn a fise:1liz:wiín "
designando os fiscars, cujo numrro srrá fixado pelo Min i~d.r·n
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da Agricultura, de accôrdo com as necessidades elo scrvi~,;o
(lei cllaLia, art. 54) .
Art. GG. E' da exclusiva competcncia do Conselho Nacional do Trah:-tlho decidir, em ultima c unica instancia, sobre qnacsquer questões das Caixas, impôr multas, cassar
mn:ndafos nos membros do Conselho do .i).dministracão, prolllüV(~l· pelos me1os legues o cumtJl'imento Llc suas dceisôos e
vraticar toclos os aetos quo se tornarem necossarios no regulat·
andamento dos negocias das referidas Caixas (lei citada, artigo fí!3).
1\rL. G7. Cada Caixa concorrerá, para os serviços decorrentc's da fiscal izar,ão c outros, com uma quota proporcional
á sua renda brut:l. a qual sf'rá fixada pelo Comelho Nacional
do Trabalho, modian!e approvação do Governo (lei citada, arlig-o r,CJ).
- ~ 1.0 Por occasião da approvação dos orçamentos das Caixa:-;, o ConsPlhn Nacional do Trabalho ddorminar:í. a quota
annual quo caberú proporcionalmente a cada Caixa', quota
1•ssa quo não podrr:'t exceder do 1 ~0, servindo de base ao
respectivo calculo a ronda llrul a do primeiro semestre dr
cada anno.
§ 2. 0 A importancia correspondente no primeiro semestre, IJHO serviu do base á fixação da contribuição, será depositada em ·dobro no Banco do Brasil ou suas agencias, até ao
dia 15 de janeiro seguinte, em conta do Conselho Nacional
d,, T1·abalho.
§ 3· Os saldos das imporlancias arrecadadas annualIIH'lll t', na' f•<írma deste artigo. serão applieados no custeio dos
survi(;os do Conselho Na-eionnl do Trabalho c, bem assim, ua
<Wilttisil;ão do Ululos da Divida Pullliea l<'Nlcral para a. constitni~~ão do paf.rimonio do m0::mo instilt1lo, inclusivo sua
i11slallação defini I iva em prcdio PI'''Prio.
1\r!. GS. As Pstradas do f1~JT_Q a qno se refere o pro ..
~P n I~~ rrgu lamento (lei citaria, art. 44) fornecerão, pelo seu
enslo real, a carla um dos empregados admiltidos effectivaJnmth\ mna caderneta, do modPio quo ser:i determinado pelo
Cnn~:Plhn Nacional do Trallalho. da qual (\onsl arão a natureza
d:t.-.: fllllt'\:iH•s CXt'JTidas, datr~c; dn nonwatiio c lH'omocõcs, i.mpol'l;meia dos vmwinwnto~. idade, na!uralidado, estado civil,
residnncia. doclara~,;ão sobro si sabe lêr c escrever e ouf.ras
annolacões julgadas utcis, ah;m da impressão digit.al c 1l:t
pito! ograph ia do ferrovia rio.
~ 1. 0 A caderneta s1í porlcr:í. ser suhsf.ituida por outra df.'pois de cornvlclamcutc escripturada o servirá para mai~ de
uma estrada.
~ 2.. 0 O Conselho Nacional do Trahalho cxpedir:í. as insl.t·uc1;Õ1•s neccss:1ri:Js no senf ido do sor nor·mal izada a sif.ua1';1() d()s assoeiados adnli f tidos na:-; nsfradas antf'riormenf.e a
0

(·~sll' l'f~gul:IIJH'IÜo.

~ :L" Por oeeasião da inSI\ri p~ão do associado na socrcf aria da C.aixa, scriio f.t·ansr,riptíls n~1 rcsrwcf.iva ficha t.odos os
dizf'l'f~S c annofar:õos da eadol'rtl'h relrdivos a identidade ,.
(f'JIIfHl dn S('I'VÍÇO •
. Ar:t.. GD. Jkpnis fh~ dPz nnnos do sPrvi.ço offcctivo, o fcrrovJarw a quo so rcfor~ o vrcsrnte regulamento sô podel'il
~O!' dcmiU.ido no caso de falia grave apurada em in(rucriln
fel fo pela administração da estrada, ouvir.lo o accusad'o, com
rrcnrso para o Conselho Nacional do Trabalho (lei citada, at·-
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tigo 43) que deverá julgai-o dentro de 30 dias, a c~nlar da
data da 'entrada na Secretaria do mesmo Co~selho, nao .se~1do
computado o tempo para dili~enci~s! respeitados os dn·mto:;
adquiridos em virtude dos dispositivos deste regularnanlo ·
§ 1 . o Será considerado falta grave:
a) :prevaricação, peita ou suborno;
.
ú) desvio criminoso de dinheiros, valores, mercadorias
e outros quaesquer bens pertencentes á estrada o~ .a particulares e quo ·estejam sob a guarda ou respo!lsabihdade da
mesma, além de outros casos previstos no Codigo Penal;
c;) embriaguez habitual ou em serviço;
d) máo comportamento ou desídia no desempen:lw de
suas funcções;
e) violação do segredo de que esteja de posse por força
do cargo;
f) insubordinação ou indiscipliiJ.a;
a) abandono do serviço;
h) offensas physicas e moraes praticadas no serviço ou
no recinto da estrada contra qualquer pessoa, salvo nos casos
de defesa propria ou de outrem.
§ 2. o Si o Conselho Nacional do Trabalho não se conformar com o resultado do inquerito, mandará abrir outro,
eom a assistencia de um representante seu, devendo, para a
decisão final, ser levados em conta os precedentes do accusado
n cabendo aos interessados o direito de defesa, inclusive
apresentação de provas e documentos em qual·quer phase do
process'O.
§ 3. o Para o ferroviario que, tendo dez annos de serviço
em uma ou mais empresas, passar, da data do presente regulamento, a servir em outra, o tempo de serviço para os effeitos de vitaliciedade, isto é, para a contagem dos dez annos,
será o que fôp.. ajustado entre a empresa e o ferroviario, não
attingindo esta disposição a contagem de tempo feita pelas
Caixas para a aposentadoria, para a qual, em qualquer caso,
devem ser contados tantos annos quantos forem os verifimulos de conformidade com o art. 19 e § 5° do art. 70 (leí
citada ' art. 43, § 1 °) •
§ 4. o O .funccionario que, dispensa;do do serviço, por conveniencia ãa estrada, obtiver a sua readmissão, continuará no
goso de todos os seus direitos anteriores, inclusive a cnnLagem do tempo em que serviu, independentemente do pagamento de nova joia (lei citada, art. 43, § 2°).
§ 5. o Não se comprehendem neste artigo os cargos de
inspect.or geral ou principal responsavel pela direcção da
estrada e outros de confiança immediata dos Governos ou das
administrações das empresas (lei citada, art. 43, § 3°).
§ 6. o Para os effeitos do presente regulamento, entendem-se como cargos de immediata confiança aquelles que
forem n.ssim considerados nos regulamentos ou instrucções
das estradas, devidamente approvados pelos competentes Go.vernos.
§ 7.0 Nas estradas subordinadas á Inspectoria Federal do
Estradas, os recursos a qu9 se refere o presente artigo devem
ser enviados por intermedio da mesma, depois de convenientemente informados pelo respectivo delegado junto a taes
estradas.

folha original em branco

folha original em branco
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§ 8. o O fcrroviario que, nos termos do § 1o do art. 1 H,
conl.inuar no scrvic.:o da estrada depois do 30 annos de servi1;o não podcr:í sm' dis11tmsado sinão depois do concedida a
aposcnl arluria a roquorimenl o seu ou da respectiva estrada.
§ 9." Os funccionarios a que se referem os §§ 5° c ü.,
do:,;Le artigo, quando dispensados som terem ineorrido f'IH
qualquer das faltas esvecificadas no § 1°, uma vez que tenham
mais dn dez annos de serviço, poderão continuar a contribuir
para a Caixa, sondo-lhes garantidas as vantagens c regalias
destA~ regulamento, salvo a de votarem c serem votados, n,
para o cffeito da aposentadoria, deverão JH'ovar o tempo cf'feetivo dn serviço.
Ad. 70. Os f1•rrnvinrios da TTniãn, dos Estarlo.s ou 1los
l\lun ieipins que j:'t adqu ir·iram o d irnil.o a aposeirtador·ia <•lt
mnniPpio podcr·ão ser ndmilt.idos a eonl.rihllir vara a Caixa da
P~-d r:ula a q\11~ vcrt,•nel•~·,·m (lei f~il.ada, al't. ()!)).
~ 1. o l\;rsscs casos, mccliant.c requerimento do interessado,
o Governo Federal, Est:ulual ou l\Iunicipal fará recolher ao~
col't'l':'i da Caixa rr:::pcel.i•:a a irnpol'lancia do suas contribniGÜPs af.1í ú dafa flp requPrimrnl.o, ficando o ferroviari~ sujPito ás qt11' fornm devichq dr.,hi em deanlc, de conformidade
~~nm o art. 37, bom eomo ús joias quo ainda não tenham sido
pngns ú União, no F,sfado ou ao 1\hmicipio.
~ 2. o Além elo requerimento supra, quo será encaminhado vela On i:xa quando esta, por sua vez, requerer o paganwnfo das conf.rih'liç.CíPS a qw~ se rPI'oro o paragrapho anf crndrnl.o, clevcr:'t o in tcrcssado dirigir outro á mesma Caixa,
~~oi ic i I ando a sua ins(~rivcão.
~ ::.o O rr•qnrrinwn lo do intrrrssn.(JO, quando dirigiclo ao
1\Tini~lro da F:\ZI'lHla.
dr,vPr:'t Sl'r nr.cnnpanhado dos doennH'nlns c·xigidos lll'ln '-l'IH'.-;ouro nos casos do aposentadoria.
~ !i. o Esl :1ndo nm ordrm os documr~nlos f'nviados á Caixa,
o fr·r·,·ovi:l!'io SPr:í. insr~riplo r gos~1r:i dnsdc logo dos beneficios rlo 1H'Psrnlc J'1•gulamcnlo.
~ ;, • o Os fm·rnvhu'ins nrlm ittidos nas condições deste artigo ronl.inllarão a gosar dn lodos os direitos adquiridos que
não for·em eon f rari11c; ao prosnnl c regulamento, inclusive o
da contagem fio tempo 0m qualquer funcção publica da
Unifío, do Eslado ou do •?\lunicipio.
§ G. 0 Aos ferroviarios que, no regimen do decreto legislativo n. 1:.ü8.:!, de 24 do jan0iro do 1023, tiverem contribuído p:~.r·a
ns Caixas do Aposentadoria c Pensões c tamhem para o 1\lonf.cpio Federal ou Estadual, uma ver. que as Caixas rceeham l:.IS
import.::mrias a esLo correspondentes, serão erediladas t:w...:
import.nnrias para os fu t.nros descontos devi elos.
§ 7. o ~i o ferrovia rio falleccr on se aposentar ante~ de
nsgotrHlo o. saldo do referido credito, ficará o mesmo pertenrcndo ú Caixn. uma ver. satisfri Ias as disposições do arL 37.
Art. 71. Os frrroviarios do qualqurr eatcgoria admif.tidos ao serviço das estradas da União, dos Estados ou dos
il\Jtmieipios, on srr·vindo smn as rf'galias do montepio 011 rl:•
apospnf.adorins. np1ís a promnlgn1;fío do d1~ernlo legislativo nllmcl'n !l. I 0!1. rlf' :!tl de dr•zPmhrn do 1njr;, fic:nn snbordinado~ :i~:
di:.;;IHl~ir(il·~ dn nw,:rno ~~ :ís do pi'I'SI'Ilfn rPglllanH'nf.o (ld cil.::tdil,
nrl. li·'i) 0, dl'~dl' Jng·o, ('.on~:idt•t·adns :1ssociado.';, pnra lodo:~ ,,s
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§ 1. o Os ferroviarios de rstradas pertencentes á União
ntlmittidos a contrilmir !)ara as t't)Speet.ivas Caixas de Apost~n
tadol'ia e Pensões deixarão de ter aposentadoria conr·<~dida
pela legislação geral ou especial para essas estradas, pass:mdo a ser aposent.:utos pt•las allndidas Caixas.
§ 2. o Os ferrov iarius a flUO se refere o paragrapho anterior ficam exonerados da obrigação de contribuir para
qualquer outro instituto dn montepio existente, crendo por
lei. inclusivo para o l\lonl epio dos funccionarius publi<~os, cl~
qnn trata o decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890.
§ 3. o Os ferroviarios nonlrib11 inf.es actualment.e do l\Jcn.
tepio dos func~eionarins puhlicos serão rxonerados da obrigação do cffcctuar as respectivas contrihuições, ficando-lhes.
entretanto, assegurado pela Fazanda Nacional o direito adquirido, no momento de serem as mesmas suspensas, na
parte excedente á pensão 1-!fll'antida pela Caixa na or.c:-tsi:ín dto
fallccimento.
§ 4. o Os empregados de estradas de ferro da União .i á
aposentados pela F_!lzenrla Publica que, do aceôrdo com o nr•crcf.o legislativo n. 5.1 on. requererem á~ rcsr,cctivas Caixa::;
revisão de aposcntarlorin c dPllas ohtiverrm pensão de nrrnsrnf.ado perderão n 1lireifo :í npn::;cnfndoria I'Oncedida JWln~
enfres publicas.
Art. 72. Observados os princípios geraes deste regulamQnto. cahe ao Conselho Nacional do Trabalho propor ao
noverno a expcrtição do r0.gularncntos cspPciars para as nai ..
xas de rslradns de ferro que não fcnlwm contado com oub·as
e.qf.radas ou eom porlos marif irnos n q11n ai.I·av,.ssPrn zon:1s i lisalubres, no srntido rle :ulnpfal-:1s {I') Il~'t't•ssidadrs dr~ r:td:J
rl'g-ião (I ri cifacl:l, art. 7 í) .
Art. 73. A Caixa de Pensões dos Jornaleiros da Estrada
r1c Ferro Central do Brasil (lei citada, art. 64, :paragrapho
unico), creada pelo decreto n. 15.674, de 7 de setembro do
1!12'.!, ser·ú frani't'Ol'lllada Plll C:lixa dn 1\JHl"Pn!~;rl•lr·h r PPnsões, tle accôrdo com o prescn te rcgulamenf o, gosando os seus
associados de todas as rcgal ias nnllc cst.ahPlrddas, ma.<; ficando
sujeitos ao pagamento das .inias, de accônlo com as lcU.rns ti
P r do art. 4 . o
§ 1. o O pessoal das Estradas de Ferro nio d'Ouro o Therl'zopolis passará a fazer parte da Caixa da Estrada de Fnrrn
C<~ntral do Brasil, de accôrdo com as disposições do art. ri1.
§ 2. o Os aposentados pa~sarãb desde logo a perceber pela
tabella do art. 17, uma vez que apresentem os documentos exigidos por este rcgulamcnt0 c estejam regularmente inscriptos
na nova Caixa.
§ 3. Para o pagamento das contribuições a que se refere o
art. 37, será computado o tempo em que o associado tiver conf.rihuido para a Caixa de Pensões dos Jornaleiros da Estrada dP
Fnrro Central do Brasil.
Art. 7 4. Os interessados directos, as Caixas de Pensõ~s o
as cstrada.s de ferro poderão requerer ao Com:elho Nacional do
Trahalho certidão do qu~ lhes possa interessar, o qtH' srr~'i
('onrf'rJido prlo seu prf'sidonte (]unndo tnl cerUctfío não rft'JWllllrr de documcnf os rle carnctor privativo do Conselho.
Paragrapho uniro. As certidões vagarão sello c cus las, do
0
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Art. 75. Os papeis ou quacsqucr aclos referentes á economia da~ Caixas ou procedentes das respectivas cah·actas, com
relação a. recursos, são isentos de sello (lei citada, art. 53) •
Art. 76. Aos membros do Conselho Nacional do Trabalho
(lei eif.ada, art. 71) sei'Iá fornecido annualmer.to, P·~las estradas de ferro, passe livre, de primeira classe, com direito a
leito, em todas as suas linhas, .para o que lhes será enviada
pelo presidente do mesmo Conselho 3. respectiva relação.
Paragrapho unico. Aos funccionarios do Conselho Nacional do Trabalho, quando viajarem a serviço dessa corporação,
será fornecido passe de primeira classe de ida e volta, mediante
requisição do presidente do referido Conselho.
Art. 77. As decisões do Conselho Nacional do r.rrabalho.
hem eomo o andamento dos processos e o expedton'·•' t.a ;)cerctaria relativos a a~snmpto~ aHincntcs :íc; Caixas. srrãfl 1•nhlirados no Diorio O{{icinl, com excepção dos de caracter reservado, fornecendo-se, tarnbem, notas á imprensa.
Art. 78. E' facultado ás pequenas estradas, mediante apprn,·ac::tO do Conselho Nacional do Trabalho, unirí'fr.-se e or~aniznrem uma só Caixa, de.:;de que o numero dn associaflus inenJ·porados sP.ia supet·iot· a quinhentos (lei citada. art. 73) •
§ 1. Em taes casos, cada uma das administraçues das esf.J·adas quo fizerem parte da Caixa designará dot1s funccionnrio3
para a eomposic:fio do Conselho Administrativo, sondo um effc,., ivn o o onl ro supplnntn.
§ 2. o O pessoal de cada estrada elegerá o seu represen1a rlf_t~, sendo o supplcntc o irnmcdiato em votos.
~ :1." A pt·t•:.;itii'Jlf'.i:l. dP fa1•s Cai~as ~~ahm·:\ íl. u11r f:irw.,~in
Jmr·io indicado, ele eommum :u~côrdo, pelas administrações das
nspt~1·Uvas estradas.
§ -1. o Quando as administrações das estradas não chegarem
a llm accôrdo na designação, o Conselho Nacional do Trahalho eseolhcrá, entre os indicados, o presidente.
~ !í. As rnfm·idas Caixas fiean1 suiHH'din:ulas nos db]HIsit.i vos do presente regulamento.
Al'l .. 7!). As Cnixas rerndfPt'fio no ConsPlJIO Narional tl•l
Tr·aballto, ah! :Ji dn janeiro de cada anno, a relação de todos
os novos a.':;sociados inscriptos e aposentados, ou uma cópia da
ficha df: cada um, com as modifü~ações que oeeorrnmm, a rim
dt\ sPrem tran~criptas em fichas no Mnseu Social.
0

0

CAPITULO VI
DISJ>U~l(:ÚES PEN.\ES

Art. 80. Cahe ao Conselho Nacional do Trabalho a impos·:çfío de pt~nalidarlPs pot· qualquer infracoão do presPnte l'('gnia!IH'Pfo

§ 1." As penalidades constarão de:
• a.) multas de 1 ;OOO$ a!,é 5 :pQO$, ás estradas de forro qur

dmxarem de cnmpnr os chsposthvos deste regulamento rcferr~nt~s :ís nH'smas;
b) dcs·tituição dos cargos aos membros das Caixas quo infringir~m qualqurr disposiofio deste regulamnnto ou que forr.nt
ean:-':-Hiores rle disrordia on dr.sorganiz:-wiio dns CaixaR ·
c) demissão dos funecionarios ou· dn rJuaesqner' pessoas
rprr. prpsfPm srr.·vir:os (is f:aixas
e qlh'. poe dc~idia n11

H2
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ntJiro moi iYn, p.onronnm pal'a n prrt.nrhar:ãn da t,n:1 ~~-,:H't·ha
tr·ahallws otr inl'rin.iam al;,mma dis}JII~ic;ftt, 1!:1
proscTltn regulamento;
d) multa de 100$ n 500$ aos presirlentcs das Caixas, por
f:llla df~ curnprinwnto de disposiçõrs do presente regulamnnlo:
r.) multa de 1.00$ a 500$ nos rcspons:lYeis pela adrninisfr:H:fío das estradas rla Unifin, dos Estados c lVIunicipios. pnr
falia de cumprimento do dis]wsto no art. 10 e seus§~ 1° c~".
§ 2. o A' imposição do qualquer penalidade prc~eder:í a
abertura de inqucrito, ordenado pelo Conselho NaciOnal do
Trahalho, sendo .Rr.mprc ouvidos o infractor c a rr.spectiva
Caixa, quando não fôr 0Ila a infraclora.
§ .:1. o As mullas a que f'C rofere a lettra h do art. 4°, im'1ostas ao pessoal, serão entrrgucs ás Caixas nos prazos r~la
helccidos no art. 10, eahrmdo a estas o direito de reclamar· do
fiovorJJO Ji'edoral ou Esf a dual a irnportaneia das que forem imJlw.;fas :ís estrada~ em virtndc de clausula~ contractnaes.
§ 4. o As multas a que se refere o § 1o deste artigo serft.o
pagas ás Caixas. dentro de sessenta dias após a decisão final
do Conselho Nacional do Trabalho.
Art. 81. As multas impostas pelo Conselho .'h1r1ional do
Trabalho serão inscriptas em livro proprio, que spr(t ~'SSi
gnado pelo funccionario eompP! ente c ru hrJcaclo pelo rm•sidrnte do mesmo Conselho.
Paragrnpho nnico. Imposla a multa. ~er1 e in f'racf or
convirbdo ao pag:nwmto (fl'nfro rlr. 30 dia·s, e, si não o fizer,
prnccdPr-sc-ha jndieialmcnfe, nos termos rlo paragrapl10 unico do art. 8:!, sah·o JJOS casos previstos no § 1° do art. 83.
Arl. R:?. P:ll'a r! cnhrnnr,·a .indiciai scevirá de dne.nnwntn
a ePrlirlfío r•xft·allida do li\Tn dr> rPgi.::;tro de mnHn~ (lei citada, arl. G I) .
Paragrapho nnico. Qualquer eobranr,a judi!~iaJ·ia f!Ile se
torne nt·rr·ssaria r-m virlmle do presente regulamnnt.o scrú
fpif<l. dl' arr'llf'do rmn nc:; ll'is rlf' f;xrew:õt•c:; fis1•:H'S.
Ar I. H:l. O 1 ~nr;srlhn N:winnal do Trallalltt),
e:r-(,f {ido,
ou por dPmmria. dP\'idamenlo documPntarla, rL~ qual.qunr• interessado, imporú :í. estrada de frrro qnc infringir disposir.õPs do prnscnte regulanwnlo a multa rlfl 1 :000$ a !) :000$
(lei c i la da, art. G!J) •
§ 1. o Em se t.raf.anrlo da.::; estradas rb União. citJ:-; E~tadn~;
~ Município~, a multa imposta ao respons'lve'l pela re·.spcctiva
(lirecr;ão on n.o empregado culpado da infracção serú de 100$
a 500$000, devendo o Cnn~clho Naeional do Trabalho levar
o facto ao conhrcimr.nto do Mi:listro da Viação ou da autoridarln compcf.Pntr, para o~ deYirlns dnseontos em folha.
§ 2. o Quando a r.~l.rada rlc fnrro deixar de r~al izm·, no;;
prazos c~f.ahclr.cirlos nrsfo rcgulamrnto, clnas con~.ribuit::õr•s
mcnsacs, de aecorrlo com o art. 10 c seus paragraphos, o
Consrl1to dr Adminisfrar:ão ria Cnixa. por um de sen,:; mcmhros. on qnalqurr assor.iarlo, dar.l. dcmmcia do facto ao Conf;rlho Nacional rlo TJ•nhnllw. o qual, vrrifil'ando a nrOI'Pdl'nc ia rln dr•n1meia. appl ícar:í. a multa dcvirla c convidará a e·sf.rada a f'Tlfl'rlt' rom n~ impm·taneias r111 af.r.1zo. dentro dn
trinta rl ias. r, nfio _sendo n ttPndido, providenciará irnmediatamrr.le junlo an l\Iinisf0rio Pnh1irn Fcrlrrnl ou F:~fadnal.
para que s0.iam rr':::gnnrdado;;;, st•m flrmorn. os inh•rr··;sps dn
fiflixa (lri rih~rla, art.. 5fl. ~ 1").
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~ ~." O rccnrs() d1~ dir('ilo cmhan!'o ou tlrrNio
subsistirCt aL1í quo se realize o paganwnlo da-; Cü!lLril!IIÍ(~ÕI'S
devidas, jm·os, P.~llla3, custas c despesas que a Caixa houvPr
fl~ilo (lei eitadn, art. 5fl, § 2°) .
~ 4. o Considrra-sc documPnlo haldl, para m:
df'Pilos
.]uridicos, o officio on telcgramma rmUt1•nfieo Jo C:IIISl'llto
Nacional do TraJJall)o communicando que a estrada de ferro
cst:i em debito dn duas contribuições mensaes c rcclam:udll
a ncçfio Jo l\finisterio Publico (lei citada, art. 59, § 3").
~ 5. o Nessa eommunieaeiío devem SI'!' clPil't'": :nadns a
impurfancia do dP!Jilo .. a dala Pm fJIIP a nH•sttHt dl•\·ia IPL'
sido rPcolhida c ot1ft·os dados julgados JH'CI':.;;sartus
Art. R·L Exlrah hla n c cri i dão. no::; casos de mu li a ,~ f a !la
de recolhiml~Ilfo, o l11'Csidcnfe do Conselho N:v~iunal diJ 'l'ral.Jalho JH'OYidcnei:u:í para qur sn.ia fnita a eoht'1fl~~a L\l'eut.iYa, d0pois de marcar um prazo para o rPcol~l in:rm I fi, qun
~~~t·:í, 110 nmximo, de trinta dias.
Arf. H;J. De touo c qualquer nclo do Conscl!H:> ,Jc .t\dminisl.rnçfw das Caix::ts cal:,c recurso para o Con~elho ~'aeion:1l
do Teabalho, que decidirá em ultima instancia (lei cit.ada, artigo 53).
Art. 8G. Ao assoeiado quo lançnr mão de prC'c~ssos
irregulares c de documentos falsos com o fim de ohtcr a apo~cntadoria, on para inscripção de seus herdeiros, ou ainda para
outro fJUalqucr beneficio da Caixa, bem eomo aos seus cmn1~1 ices, serão applicadas as pcnalidadPs do JH'f'Sf'n f c I'Pgnl:lnH•nln, al1~1ll rln procrsso criminal.
ParagTnphn 11rliro. E111 Se\ !.ralando dn prssna::; f•sl.ranlla~
ás Caixas, o Conselho Nacional do Trabalho, ao qual deve f-·er
comrnunicada a infrnr(~.fio, ofl'l't'f'rPr:'t df'nuncia conlra :1~
mesmas ao l\tinisl crio Puhliro.

r. APJTULO
DTSPORTÇÔF:R

VII

TnANRI'fORT.\R

Art. 87. Decorridos tres annos da vigcncia dcsf.c regufamenlo, os Conselhos das Caixas indicarão ao Conselho Nar.ional do Trab'llho as modificações nocPssarias fJHC devam srt·
~olicifadas ao poder competente.
Art. 88. O ferr;eviario que contar mais rio cincoen!a
annos activos, que exhihir attestarto de' hoa conducta, que
hnnvm· dcscmfJC!1'ltado com missões importanl f'S c prosf.ado rnlevanl cs serviços, na opinião· rloc; dil·ectorc~ das respectiva-;
r.·mprnsas, o tamhem que honvcr excrcirto o seu cargo ininfcrruptamcnt.e, sem licença, férias ou qurüqucr ouf1·a auf:rncia de scrYiço por espaço rt0 qnar.cnfa c cinco annos. ~r''''t
aJ10sPnfn 1do rom o vcneimcnlo integral, rwcrcscido de :w %.
A aposcnf adoria, nesl c caso, s(J pollflr:'i se1· rnnrwrlirta ~d r,·~ r
requerida dentro do scsspnfa dins. n rnnfar rla rlaln. d1•:-dP
rf'gulamonto.
Art. sn. As Caixas já organizadac:; devem dar cumprimento aos dispositivos de ad. 5'1 flpnfro rlc sco.;sonla dias
:1.p1í~ a publicar.:fio drstc rrgnhrnrmto.
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Art. 90. Fica marcado o prazo de u·es mczcs, a contar
da data da publicação deste regulamento, para os associados
ILJII'Ill cumprimento ao (JUe dispõe o § 1o do art. 34.
ParagTaplw ur1 ico.
Aos herdeiros dos associados quo
Li V•Tt'lll falleeido nos ullimos fres mezes anleriorus á exct~u~:~o deste regulanwnlo não serão appllcadas as disposições
do ~ J" do art. 3·1, eallr~ndo-lhes, em tacs caso::;, a apresentat·:io, ús Caixas, uo.-; dtWUJIH~ntos llCC{)SSarios ú l'C~IJüCliva llalli I i l.:q;ão.
Arl. !H. O Conselho Nacional do '1'rabalho expcdjr:i
insl.r·ucções para a primeira eleição c insl.allação das novas
r ::1 i" as q11c se organizat·em no rcgimen deste regulamento.
~ J ." Os Conselhos de Administração das Caixas consli! tlidos no rcgimen do tlecrelo 11. 4. 68:!, de 2·1 úe janeit·o dtl
·r !l2:J. serão mantidos ai ó ú terminação do mamüüo do;; r·ps"
pl'el.ivos membros, eonsiderando-se como supplenles os i rnlllPdiatos em votos na ultima eleição realizada n den~nt!o dt>.:d.~ .i:"l se1· th~signados os de que trata o arl.. ld, § 1°. ·
§
2." A designação a que alluc!r o paragrapho ante•'!'··
dent.e deve ser feita pelo processo estabelecido no pre:-::wtfe
J'f.f!lllamcnlo e rm data que será fixada pelo Conselho Nad:J-·
11:1.1 do Trabalho, dentro de 30 dias.
A ri.. 92. As propostas de orçamento a que se referem
n n ri.. !>7 e ~cus paragraphos, concernentes aos exerci cios Jt'
I !l:!'i e 1!)28, de,·em set· enviadas ao Conscl h o Nacional do
'l't·ahallw até ao dia 1 r:; de dezembro do corrente anno, considPr:mdo-se approvadas si o mesmo Conselho não se pronun1' i:11· n t.r~ 15 de janeiro elo Hl28.
Art. 93. DenfJ'o de quinze dias apôs a cleif:ão e possl'
da arlministração da Caixa de Pensões da J~sfrarla de Feno
I~PJdral do Brac;il. ser-lhc-ha feita IWla direcforia da Caixa
tin Pe11sões dos Jornaleiros tla mesma Psf rnda, com n pr'n.'WII,~a de um r0[)!'esenlanl.c do Conselho Nacionnl d1i Tt·ahn!llll.
dnsig-nado pelo rwesi·drnlc, a nntrega de fotlo o arcl1iHl r~ dl'
c::Jldo nxistentr:, qnc ficarfío desde logo inr.nrpllr·arlos :í nn·:a
f~aixa, lavrando-se em livro proprio uma nela, assig-nada P~'··
la c; rlna~ direcf oria~ o pelo referido rcprrsentnnfo. da qnn l sn
r~xtrahirá uma cópia, tambem por todo~ n~signada, para spr
nrr.ltivarla na Secretaria rlo Conselho, juntamente' com 11Tna
c:pgnnda via do balnnccf e de entrega.
ArL 94. A quof a a que se refere o nrL ô7 será calcnlarla
c;nhro a CSf.imafiva rfo OT'Ç:lmPTif.O approvarJo C l'eCOlhida :10
Hmw.o do Brasil, on á~ snns agencias. orn dnnrier:imos, nlr~
:w dt~ junho do 1928, observando-se rlahi rm rlPnnf.e n rogi!111'11 prPsr,ripf.o ncsh' regulamento.
nio de JnneiPO, 11 l)e Ollfllhro rJc 1!1'?7. -- r:f'IJIÍHÍII/111
l.lft'''

f'11Sfi'O.

---

Vir·fm· 1\nnrlf'r. -- r:r·fH7in

Frn•rr11s.
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DECRETO N. 17 942 -

DE 11 DE OU'l'UBH.O DE 1027

o

Apptova as

alte1·ações feitas nos estatutos
de Aauas Gazosas

da

Brn]n'P:.a

O Presidente da Republica dos EstadoR Unidos do tBnt:-;il,
aU cndendo ao q11e requereu a Sociedade Anonyma Etnrm~za d1~
AgtJ:ts Gazo~as, autorizada a ftinecional' pelos dccrcto:4 7. ti·! I.
de 21 de outubro de i!lOV, 1201:!:1, de G de julho dt~ 1!111i P
i~LGL!, ~~~~ t 1 dt~

junho de l!H~l, o devidamcnf.t~ repJ'(\:wlllada,

d1•:·rt~la:

,\rt iso unieo Ficam amwovadas as altcracõcs fui ta:-; IH h
u-d a f ntns da S<H' iPda<i'e anonyma Rmvl'eza de Aguas Ua1n-;a~;.
de aee,·,rdo eont as rcsoltrções vutadus em assentblóa .:..:t•t·al ~~\1raurdinal'ia de i!l de fevereiro de 1927 e r-atificadas na de ti
U<' jnlho do mesmo anno, ohl'igada, por1~m, a mesma fiiH\Ít~d'adt~
a <'lllltJII'ir ~ts foL'JllalidadPs lPgaes ultcr-'iot·es t\xigülas Vt\l:t 1~~
gi:-d:u;fto em vigor
Hio de .Janeiro, 11 de outubro de 19~7. 101i" da lnd~~Jll'll
dPneia f' :H)" (f:"\ HPpuhlil'a.
o

o

\VMHllNG'l'ON LUIS

p. DE

SOT;~-i.\

Gern·inianu L11ra Ca8irv.

DRCllETO N. 17.0·13-

DE

H

DE ou•rtJBitO nE f9:27

l'ul1lira a adhesão do fen·itorio do Tanqanyilw. ao acctJrdo r/1'
Stork/wlmo rdatino ris carta.<; e caixas emn 'IJn.lm· d1·-·

do.rado
O Presidente da Repnblica dos E~tados Unidos do nt·a~il
faz pnhl ira a :HIItesfto do Tnrritorio de Tanganyika ao at•t•t'n·do
l'Pial.ivo ús mn·tas o caixas eom valor declarado, assignado ('Jll
Sfot·-kltnlmo n ~8 de agosto de 1924, conforme communinou ao
Minisf<•rio d~ts HelatõPs Exf.l~riores a Legação da Rnis-:a llf~~:l:t
Capital, por Nota de 17 de setembro do 1927, cuja tt·adllt'(:fio
nl'l'it'ial acompanha o prc.smlte decreto.
Jlin de Janeiro, 11 de outubro de 1927~ 1 Oüo da lndt'Pf'lldt>twi:~ c 39'" da Hepul1lica.
\V.\RITJNGTON LUJR

P.

DE SntrK\.

Octavio Manr1abrira.

Tl'adnceão official:
J.ngnf•.fio da Su issa no llrns11 -- . R in dr .Tanoi t'O, 17 d1• ;-.,:,._

f f'llt hm

d(.\ 1 H2.7.
Ministro,
Dt' oednm rJo mcm Govrrno, f1mlto a hnnrá rle lev:ll' no ('nniH·I·inlf'nto de Vossa Exeellcncia que, por Nota de 2:3 dt~ l\1:1io
~Prthnr
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dP Hl:27. a Lf•gar~iío de Sua l\Jnjcstadc Hrilannir.a rm HPrna no1il'ieo11 ao C1111Sf:llto J~'ed1~ral :1 adlw~ão do icrritorio de T:mgaIlyika ao accôrdo relativo ús cadas o caixas com valor df'('.laJ':Iflo, a:-;signado em t;tockhohno.. em 2X de Agosto de 192-L

If.nl1'e as disposi~:õPs do accurdo supracitado, o Tm'l'il.orio
dt> Tanganyika não appliearú aqucllas relativas ao intercam!Jin
tias cartas o ~~aixas eom valor dPclarado taxadas de r·eembolso.
J~:tlf' lambem não d<•seja partiejpar, por ol'a, da troca das cai;.;as r~om dnelaração de valm·.
Esta noUfica~,;.ão ó feita a Vossa Excellcneia em virtude dos
arf igos 2 n :J da Convm11;fí.o postal universal de Rtockholmo.
:\ adlll'siio do 'J'PJTitnl'io d1\ 'J'anganyilza ao aceimlo dP lJlll\
fie trata (.(•r:í rrrcilo a partir da dala da present.c communiea(:fío.
Aproveif.o esta nova ocrasifín, Senhor l\linistro, pa1·a lhr
rf•iterar a sf'gur:uu:a da minlta mais alta considera~,;fí.o. GtTtsch.
A Sua ExcPllrncia n RnnllOl' D1·. Ocfayio l\langalwira, l\linisft·o d0 Estado das H0Jar:õrs Exl erim·rs.

DECnETO N. 17 .!H3-A- DE 12 nE ouTunno nE Hl'?7
Consolida os lris de ossisfrncia r 1JJ'okcr:il~\a 1nrno1'cs
~\_....

O Prcsidrnf n rla Rrpuhliea dos Estaflos Unidos do TIL"asil.
11sando da a11tnl'izn('fín nonsl:mln do nrt. 1" do dcr.rcf.o n. fí.OR:~.
rJn 1 dr~ dezf'mhro de 1~:2G. rr~solvr' r,on~olidar as lf'is rle ns"i ~~
teneia n pt·ofpcrfí.o :1 mPnnrPs, ns fJll:tPs ficam eonsf i l.n i ntlo o
Codigo de l\frnon•s. nu lr•t)l' s~·~ninh•:
(~odi~JO

dns Menores

PARTE GERAL

CAPITULO T
DO OB,J FCTO E FIM DA LEI

Art. 1. O menor, de um ou outro sexo, nbandon:-~do ou
Jr.linquente, que tiver menos de i8 annos dn idade, ser:í. suhrnettido pela autoridade competente :'ic:; nwdidag de ns~i~tPncia
r protecção contidas neste Codigo.
0
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ArL 2." Toda croança de menos de dons annos de idade
entrrguc a criar. ou em ablacf.ação ou gnarda, füra da casa
dos paes ou rrsponsavPis, mediante Fmlarin. torna-se por esse
farto ohjccto da yigilancia da autoridade Jlllblica, com o fim
de llw protrgcr a Yida c a samlP.
1\r·t. :Lo Essa vigilancia comprehrmde: toda pessoa qne

f~>nh~t TJII1:1 r•rr•:tJlf'~l l~whnlc•. 011
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ald,al'i ac.:ãu ou em guarda, entregue aos s·eus cuidados lllcliiante

sal~~l'iu;
os escriptorios ou agentes de iaformaçõcs que se
oeetJJH~m do arranjar collocac,:fio a creaw;as para cria<;ãu, alJlaeLu;~'io ou guarda.
Ar·t. 1.0 A recusa de PCcchcr a autoridade encarregada ~ta

i

iw; !Crc;fiu on qualquer pessoa delegada ou autorizada em
virt ulc de lei, ó ptfnida eom as penas do cr·inH.l de desuhot!ic;ncia,. o em easo de injuria ou violencia com as do crime
W) desacato.
;
Art. 5. Quem quer que entregar nrna crcança á crinção,
aill;.wl:tcfio ou guarda, mediante salario, é obrigado, sob as
l)t~nn:; do :::.rt. 388 do Codigo Penal, a fazer declaração perante
funceionario do registro especial a esse fim.
Art.. G. A pessoa que quizer alugar-se como nutriz. ó
01Jrigada a obter attestado da autoridade policial do seu domicilio, indicando· si o seu ultimo filho é vivo, c si tem, no
mínimo, a idade de quatro mezes feitos, e si é amammenlado
vor outra mulher que preencha as condições legaes.
Art. 7. Nenhuma creança póde ser recebida par:;1 qualquct· dos fins de que se occupa esta lei:
a) por alguem de cujo cuidado tenha sido removida
qualquer creança. em con&equoncia do múos tratos ou infracção a devores para com ella:
b) por quem tenha sido co·ndcmnado por dcliclos dos
al'Ls. 285 a 293, 298, 300 a 302 do Codigo Penal;
c) em casa de onde tenha sido removida creança, por
ser perigosa ou anti-hygienica, ou por qualquer motivo inlcrdictada emquanto durar a interdicção.
Art.. 8. Quem abrigar ou íizor abrigar l'l'Paw.:a nn1 oppO··
siçüo a preceito do artigo anl ccedenle, scr;í. punido com a
pena do multa de 50$ a 500$ o de prisão cellular de um n
seis mozcs.
Art. 9." A autoridade publica pódo impedir d1~ ser
ahrigada, c si já o estiver pódo ordenar a apprehensão é remoção, a creança nas condições deste capitulo:
a) em alguma casa cujo m1moro de habitantes ftH· ex-·
cc~sivn, ou qttc ftJr IWrigosa 011 ant.i-hygicnica;
b)
vor alguem que, pt~r negligencia, ignorauda, (Hn~
J,riagn,\z, imm_oralidadc, máo procedimento ou outra causa
semelhante, fôr incanaz de ser cncarrc!:!':IdO· da creanca:
c) por pessoa ou em alguma casa, que, por qualquer
onlro molivo, ·estiver em contravenção com as leis c rcgulaInl'Illos de assistencia c protecção a menores.
O infractor incorrerá nas mesmas penas do artigo antecedente.
Art. 10. Si, em consequencia de infracção de dispnsitivo
dcs~e capitulo ou da falta de cuidado da parte da nutl'iz ou
gual'da. J't~sultou damno á saude ou vida da creança, s1~rá
applü~arla a I•cna do art. ~Wü ou 2H7 do Codigo Penal .
. \l't. 11. 0 ..;; .E.-dados ~~ lllllllieipill:; di•li•J'Jllinarit:J 1'111 l1•i:;
P- regulamentos:
I, os modos de ot·ganiz:u;ão du scrvif:o de vigilancia ínslitu ido por esta lei;
JT, a inspecção medica c do out.ras ordens, a crcação, as
nU riiJui~,;ões c os doYcrcs dos funecionarios nccossarios;
0
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rrr, as obrigações impostas ás nutrize_s, aos ~ire.ctotes
de escriptorios ou agencias e todos os mtermediarws; d;~
collocação de creanç.as;
.
. .
IY. a forma das declarações, dos registros, certifwndo·s
ou atlóstados e outras pecas de necessidade.
.
At·t. 12 .' A vigilancia instituída por esta lei é c~nfmda
no Dü;triclo Federal á Inspectoria de H~gienc Infan.ti.l.
Art 13. O Governo Federal é autorizado a auxiliar, de
accôrtJo "com a lei de subvencões, as ~rêche~, os in~titl;ltos :qe
qotta de leite, ou congeneres de assistencia á pr1m01ra mfancia e puericultura.
CAPITULO 111
DOS INFANTES EXPOSTOS

ArL f,L São considerados expostos os infantes até settJ
annos de idade, cncor..trados em estado do abandono. onde
q.uer que seja.
Art. 15. A admissão dos expostos á assistencia se farú
por consignação directa, excluido o systema das rodas.
Art. 16. As instituicões destinadas a recolher c crear
expostos terão um registro secreto, organizado de modo a res ..
peitar ·c garantir o incognito, em que se apresentem e d<~·
scj em manter os portadores de creancas a serem asyladas.
Art. 17. Os recolhimentos de expostos, salvo nos casos
previstos pelo artigo seguinte, não podem receber creança
sem a exhibição do registro civil de nascimento e a declaração de todas as circumstancias que poderão servir para
identificai-a; ·e deverão fazer a descripção dos signaes particulares e dos objectos encontrados no infante ou junto deste.
Art. 18. Si é a mãe que apresenta o infante, ella não é
adst.rieta a se dar a conhecer, nem a assignar o processo do
entrega. Si, porém, elia espontaneamente fizer declaração do
seu estado civil, ou qualquer outra que esclareca a situação
da cr·eança, taes declaracões serão recebidas c registradas
pelo funccionario do r·ecolhimoento.
§ 1. Ella poderá tambem fazer declarações perante um
notario da sua confiança, em acto separado, que é prohibidu
conrmunicar ou vublicar sob qualquer forma, salvo autoriza ..
çüo escripta da autoridade competente; e entregar ao resp~~
ctivo funccionario do recolhimento esse documento encer ..
rado e lacrado, para ser aberto na época c nas cir~.:.umstancia:~
Que cl1a deteqninar, c quo ficarão constando do registro d1
creanca.
§ 2. o Si é uma outra pessoa qnc apresenta o infanf e. n
funccionario do recolhimento procurará mostrar-lhe os inconvenientes do abandono, sem, todavia, fazer pressão, sob
pena de ·demissão. Si o portador da creança insistir em ~~
deixar, o funccionario pedirá o registro civil de nascirncnfn,
on in formações do cartorio c da <lata em que foi fdtG o regisf.ro. Si o portador declarar que não pódc, oa não quer,
fornecer indicação alguma, essa recusa ficarú registrada, ma~
a crcanca scr6 recolhida.
0
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Ar.t. 19. A violação do segredo de taes aotos é punida
com multa do 50$ a 50J$, além das penas do art. 192, do Co{ligo Penal.
Art. 20. Si o infante fôr abandonado no recolhimento,
em vez de ser ahi devidamente apresentado, o funccionari~·
respectivo o levará a rúgisLro no competente officio, preenchendo as rxigoncias logncs; sob as penas {]o art. 3R8 do Cudigo J )enal.
Art. 21. Quem encontrar infante exposto, deve apresentai-o, ou dar aviso do seu achado, á autoridade polic-ia~
no Disti'icto Federal ou, nos Estados, á autoridade puhlic:J
mais proxima do lo~al onde estiver o infante.
Art. 22. A autoridade, a quem fôr ap-resentado um infante exposto, deve mandar insr.revol-o no registro civil de
nascimento. dentro do prazo c segundo as formalidades regulanwntarcs, declarando-se no registro o dia, mez e anno,
o lagar em que foi exposto, e a idade apparente; sob as pena~
do art. 388 elo Codigo Penal, e os mais de direito.
§ 1. o O envolf.orio, roupas c quaesquer outros ohjccfos e
signacs que trouxer a crcança, e que possam a todo tempo
fazcl-a reconhecer. serão numerados. alistados e fechados em
caixa lacrada o snllada, com o seguinte rotulo: "pertenr,cnfe

ao e.'Eposto tal ........ assento de fl ..... do livro ....•.... ";
c remcttidos r.om uma duplicata ao juiz do menores, onde o
houver, ou ao juiz de orphãos, para sermn recolhidos a lagar

do sogur:mca.
~- 2. o neeclJida a duplicata com o conJpct,onte conlH•cinwnr o do deposito, CJUC será arehivarln, far-sc-hãCl á margent do a~sont.amonto as nota~ conYcnientes.
Art. :n. Os expost.os. fJliD não forem rt'<~olhirlos a <~~fa
hnl~cmwnlos a rRsn fint dosf.inado~, ficar·ão 1:;oh a tutela da~
pessoas qu~ volunf.aria c• grat.uifamcme se encarreguem ria
sua crr'açiio, ou terão tu f ores nomeados pel 'J juiz.
J\rt. 2ft. Qnmn tiver em consignacão um infante, não
prídn enn firt1-o a out.rcm, sem autorir.a(:ãO da autoridarle rmblica on <In quem dr: direito: salvo si não fôr JegalmPnf.P
ohrigndo, ou não se tiver obrigado, a prover gratuilamcnt'J
á sua Jnamtfcnção.
Arf .. 25. Incorrerú em pena r] o prisão co1Iular POr' lJrn a
sois mrzf•s e nmHa do 20$ a 200l!i000:
I, quem entreg-ar a qualquer pessoa ou a estabelecimcnt.o puhliro ou p:1rUeul:lr. snrn o consenfirnonto da autoridade on rla prssoa do quNn houver recohirJo, menor abaixr.
·rla idndc rlc srfo annos.
TT, qnrm, cncontramlo recmnnaseido ou menor de sot.e
annns ahanrlnnarlo, não o apresenfar ou não der aviso no ~cu
rwhadn, á anforidarlo p11hlica.
CAPITULO IV
DOS

1\lENOnl~S

ABANDONADOS

.1\ tf. :?fi. Consideram-se ~banrlonados os menores de 1R
annos:
I. que não tenhnm hahit.ar.fio certa. nem meios de subsistc~wia, por serem seus paes fallccidos, dcsapparccidos ou
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desconhecidos ou por não lerem tutor ou pessoa sob cuja
vivam:
·
H. que se. cnconlrem ovcntualmcnlc sem habitação certa,
111~1ll 111eio:-; dt~ stih:-dsiPJWia, dovido a indigencia, t~lli'Pt'lltidado,
HIISPJH:ia otr vn~fw Llus pm·~~. tutor ott llCs:;oa \~twatTegada ue
tillU guarda:
111, que tenham pae, mãe ou tr!lc~r. ou enc:.u:regado de
sua guarda reeonlteeidamenlc impossibthla.do ou nwapaí': do
~·nllqJrír (l::i ~ieus uevcre~; para com o filho ou pupillu ou
t.Jrutcgido;
I V, LILW vivam em companhia de pac, :ruãe, lulor ou pessoa
q1;e se cntregne á vr ai i eu de a elos conlrarios ú moral c aos
bons costumes;
V, que se encontrem em estado ltalJitual do vadiagem,
lllCIHiicidadc ou libcrl in agem;
Vf, tJUC fl'CllliClllem Joglli'CS ele jogo 011. de Jl10l'alidafle
duvidosa, ou anuem na comvanhia de genlc viciosa ou de má
vida:
·
VII, que, devido :t ertt('ldadL•, ahm:o de antorinarle, negli-gencia ou exploração· uos pacs, tutor ou encarregado de ~ua
gual'fla, sejam:
a) victimas de múus tl'n.Los physicos halJiLuaes ou eustigos
immoderados;
b) pt·ivados hahilualmen[e dos alimentos ou dus cui<lado~
indispensavcis ú saudc;
c) emorcgados em occttpaçõcs prohibidas ou manifcsl.anwnt.e conlmrias á moral e aos bons costumes, ou que lhes
ponham em risco a vida ou a saude;
d) excitados lmbitualmcnte 11ara a gatunicc, mendicidade
ou I ibrrtinagcm;
VJif, qnc frnhalll paf', mãe OU flliOr, 011 J1CSSOU PllCal'l'Cgada de sua guarda, eondcnmarlo pot· sentenr;a irrccorrivel;
a) a mais rlc dons annns cfc prisão por qualquer crime;
b) a qualqncr pPna rornn co-autor. cumplice, eneobridor
on rcccpfarfnt· ,;,. cTirnc rnmmdlido por filho. pupillo ou menut· suh ~na guarda. o ti por erimc contra csl os.
Al'l. ~7. Enl c•ndP-sf' pot· r.ncon·caada da aua1'da do menor
a fJossoa que, niio SPIHio sl'u ·pae, mãe, tutor, tem por qualquer
titulO a l'C'Spnn;-;abilidade da vigiJancia. fiircec;ão Oll N)llcação
dC'IIP. on volunlarianwnle o II"az em seu pnclcr ou comnanhia.
Art. ~R. Siio vadios os menores que:
a) YiYcm rm ensa dos paes on lutor on guarrla. porém,
Fr mostr-am rrfracfarins a rrrrher ins!ruccfi.o ou cniJ·cg-ar-se
a trabalho srrio c uI i!, vag·anclo lwbitualJÚenlc pelas ruas o
logradouros publiros;
b) tendo deixado sPm cansa ll'git i ma n domicilio do p:w,
mãe ou lufor ou guarda. nu os logares onde se achavam eolloeados por aqucllc a eu.ia n11 f oridaric ocstavnm submeUidos ou
r·onfiados. ou não tendo domicilio nem alguem por si, são
r:•nr.onlrndo~ hnhiiJJ~d:nnlll ~ a Yn!!aJ· pclns ruas ou log-r:Hlouros
llllhl íro3. ~rm ((Uf~ I f'nham me in de vida reg-ular. ou tira'ndo
seus rrrursos no orrupar:ão imrnoral ou prohibid~..
Ar!. ~!!). ~fi. o 1/Wildiun.<: ps menores que habit.ualmente
pnd1'11t «'SIIJnla p;Jl':t ~;i nu p:tra <mirem, ainda quo este seja seu
pnn n11 !-'tl:t mãe. ou podem donativo soh pretexto de venda ou
uffcreeimento de ubjcefos.
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Art. 30. São libertinos os menores que habitualmente:

n; na via publica perseguem ou convidam companheiros
ou transeunt.f!s para a pratica de netos obscenos;
~) se ent.r-egam á prostit.ui~ão em seu proprio domir.ilio,
ou vivem em casa de prostituta, ou frequentam casa de tolerancia, para praticar aetos obscenos;
c) forem encontrados em qualquer casa, ou logar nlio
destinado á prostituição, praticando aetos obscenos com
outrem;
ct) vivem da prostituição de outrem.
CAPITULO V
DA JNHIDIÇ.~O DO P/.'fniO PODER E DA RKl\IOÇÃO DA TUTKI.A

Art. 31 . Nos casos em que a provada negligencia, n inrapacidade, o abuso de poder, os m<1os exemplos, a crueldade,
a exploração, a perversidade, ou o crime do pae, mãe ou tut.or
podem r.omprometter a saude. segurança ou moralidade do
filho ou pupillo, a autoridade competente decretará a suspensão O'J a. perda d.o patrio poder ou a destituição da tutela,
como no caso couber.
Art. 32. Perde o palrio poder o pae ou a mãe:
I. condemnndo por crime contra a seguranca da honra
e nonegtidadc das familias, nos termos dos arts. 273 parag-rapho uni co c 27i paragrnpho uni co do Codig-o Penal;
IJ, condemnarlo a qualquer pena como co-autor, cumplice. rnrohridor ou receptador de erirne perpetrado pelo filho,
ou por rrimc contra este (lei n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921,
ur!. a•. § f", n. VII, lett.ra b) ;
IH, que castigar immoderndamente o filho (Codigo Civil.
nrL il95, n. 1) ;
IV. que o deixar em completo abandono (Codigo Civil,
:.trt. 395, n. Il) ;
V, que praticar netos conf rarios á moral c aos lJons cos~nmcs ! Codigo Civil, art. 3D5, n. IH).
Art. 33. A decretação da perda do patrio poder é obrigaroda, extcndc-sc a todos os filhos, e abrange todos os direitos
rtue a lei confere no pac ou á mãe sobre ·a pessoa c os
bt'ns do fi lho.
Art. 34. Suspende-se o patrio poder ao pae ou á mãe:
I. condcmnado por scntenç•a irrecorrível em crime cuj:t
pena exceda de dous annos do prisão (Codigo Civil, art. 394,
paragrapho uni co), salvo o disposto no art. 4°, ns. I e II;
Ir,. que deJxar .o filho cn~ ~staqo habitual. de vadiagem.
mendicidade. llberf magem, crimmahdadc. ou tiver excitado.
fn\·orreirlo. produzido o estado rm que se achar o filho ou
1P. qualquer· mono f iYer concorrido 11ara a pcrver~ão d~st.e,
9tl para o I ornar alcoolico (lei n. 4. :?4:?, do !5 de janeiro de
i !J21, ar L 3°, § 1°, ns. V c VI lcttra d, c § J5):
III. que, por máos tratos ou privação de alimentos ou
rlP- cnidaclM indi;.;pcnsayeis. puzer em perigo a sande do filho
(lef n. 4.2·i2, de 5 de jnnciro de 1921, art. 3°, § 1°, n. VI, Icttras a e b) ;
Leis
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IV, que o empregar em occmpações prohibidas ou manifestamente contrarias á moral e aos bons costumes, ou que
lhe ponham em risco a saude, a vida, a moralidade (lei numero 4.. 242, de 5 de janeiro de 1921, art. a•, § t•, n. VI, lettra c\·
quo por abuso de autoridade, negligencia. incapaci- ·
~adr., impossibilidade dp exercer o seu poder, faltar habitualmerite' ao cumprimento dos deveres paternos (Codigo Civil,
ai'L 3~H, lei n. 4. 242, de · 5 de janeiro de 1921, art. 3°, § 1'\
n. Illj.
Art. 3[;. A decretação da suspensão do patrio poder ~~
tacultativa, póde referir-se nnicamehte ao filho victimado ou
a todos, c abranger todos os àireitos do pae ou da mãe sobre
a pessoa e bens do filho ou 5ómente parte desses direitos.
Art. 36. E' licito ao ,juiz ou tribunal deixar de applicar
a suspensão do pafrio poder, si o pae ou mãe se compro .•
metter a internar o filho ou os filhos, em estabelecimento
de eciucaÇ.fto, ou garanf ir, sob fian(."a, que os filhos serão bem
tr:l.f.ados.
·
Art. 37. Dá-se a destituição da tutela:
J. nos casos do art. H3 ns. IV e V. e arL. 445 do Codigo

v:

Civil~

I!T, nos casos dos arts. 27.3, n. 5°, e 277 paragrapho unico
Penal:
UI. em qualquer dos casos de abandono figurados no
art. 3°, ~ 1o~ da lei n. 4. 242, de ã de janeiro de 1921.
Art. 38. A suspensão ou a perda do patrio poder abrange
o pae. e a mãe, si os dous vivem juntos, ainda no caso de um
sõ delles ter si::lo julgado indigno do ex:erc.icio do patrio poder. O con,juge innocente, porém, deixando de viver em companhia do conjugc indigno por des,quite, ou por morte deste,
póde reclamar a restituição do patrio poder, de que foi destituído sem culpa, desde que prove achar-se em condicõec:;
moraes e economica~ de provPr á manutenção e educação do~
filhos.
Art. 30. Si os conjuges não viverem juntos, os poderes
do pae poderão r assar a ser exercidos pela mãe, quando estiver em condições economicas e mora~s de prover á manu-·
f.encão e educação do filho.
Art. 40. Tratando-se de pessoa que não seja o pae, a
mãe ou o tutor. e provado que os menores E'Jb sua guarda estfi.o em algum dos casos previstos no art. 26, ser-lhe~hão retirados por simples desnaf'ho da autoridad~ competente. sob
as comm inações legacs.
Art. 41. O juiz ou tribnr.al, ao pronunciar a suspensão .
ou a perda do patrio poder ou a destituição da tutela, fixará
a pensão devida pelo pn.c ou mãe ou ressoa obrigada á
prestacão de alimentos.
Art.· 42. Desde que a re~pectiva acção de inhibição do
patriu poder ou remo\:ão da tutela fôr iniciada, e em qualquer estado da causa, l, juiz ou tribunal p(de tomar as medidas provisodas. que acha'r uteis, para a guarda do menor
até decisão definif.iva.
· Art.. -13. O juiz ou tribunal, na escolha de tutor para o
menor rrtirado do. pafrio poder ou removido da tutela, deve l
observar ns prrcetlo~ rios ai'!~. Wô n 113, do Código Civil:·
d(l
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salvo si. o parente a quc111 competir a tut~la não estiver l'rn
eondições muraes c cconoi~' was de prover á manutenção e
educação do menor.
§ 1. o Os parentes cor~1 direi lo á t.uf.ela podem · reclama~
pelos moios legaes c-ontra preterição, que lhes faça o juiz ou
tribunal.
§ :! • o Em falta rJp parente com direito :i tuteia o juiz ou
tribunal decidirá que es!a seja eoustituida segundo o direito
commum, ~em que. todaYia, haja obrigaç.ã.o par·a a pessoa
rfcsig-nnda ti•~ acceilar o encargo.
~ :J .., nm·anl" ·1 aNlamento da acção de inhibic;fio ou d•!
l'f'mn!:iío ;ptaiquer pcs::;fra púdc dirigir-se ao ,juiz ou tribunal,
pr:l:-~ n:roio ll'gnl, afHn de rhfc·r qu~ õ menor lhe seja coafiado,
~n.i•·il:1ndo--"n :ís oln·ig-a!:ÕI'S n <ln~ Pnc·arg-os rlc dircHo; e. ~i
'~>r .iul~:<lda idPnr·n. o j11iz ou lt·i!JIInal podl'r-;'t attcndcl-a.
Art. ·H. Os 1ntores in sUl ui dos em virtudo deste Codigo desempenham suas funcçõcs sem que seus bens sejam
gr·avados de hypotheca legal, salvo si o pupillo possuir bens
nu (ipoea da instituição ou vier a possuil-os depois desta.
. Art. ·15. O pae ou a mã"-~ inhibido do patrio poder não
p6rle ~r~r rniniL~gTado~ scniio llnpois de preenehidas as seguinlc~ condições:
I, serem deconidos dons nnnos, pelo menos, depois do
x)n~salll! nm julgudo a rcspccliva sentença, no ca3o de snsren.:;ão. e cmco an1;os. pelo menos, no caso de perda;
li. provar a sua regeneração ou o desapparecirriento da
~au:::;a da intJjbiçã.o;
TU. não haver inconveniencia na volta do menor ao seu
pode c;
IV, ficar o menor sob a vigilancia' do .iuiz ou tribunal
durante um anl!o.
Art. 4G. Quando nssociaçõcs ou institutos regularmente
autorizados on particulares, no uso e goso ris~ seus di:•:•it0~
civís. tiverem acceitado o encargo de menores de 18 annos
alrarxo, cjuc lhes t cnham sido confiados pelos paes, m{i.es ou
f.u toros. o .i u iz ou tribunal do domicilio destes póde, a rcquc~
rimento das partes interessadas e de commum accordo, de-.·
cidir que em bf'ncficio do menor sejam delegados os direitos
do patrio poder e entregue o exercicio desses direito~ á adrni~
nisl ração do éstabelee\mento ou ao particular guarda do menor.
Art.. 47. Quando as assoei ações ou os institutos ou os
p:.p·ticuiams mencionados no artigo precedente tiverem recolhido o menor sem intervenção do pae, mãe ou tutor, devem
fazer declaracão, àentro de Ires dias. á autoridàde judicial,
on rm falta desta á policial, da localidade em qne o menor
houyrr· sido recolhido, sob pena do multa de 10$ a 50$; e a
nulmidade. que tiver recebido essa declaracão, deve, em igual
prazo e ~ob as tnesmas penas. nol.ifieal-a ao pae, mfte. lu to r.
Err1 caso de reiilcidencia, applicar-se-·ha a pena de PI'·isão
ccllular de oito a trinta dias.
Art. 48. Si dentro de um prazo razoavel, ao criterio da
autoridade eompcténte,· mas nunca inferior a tres mezes. a
rlalnr da notificação, o pae. a mãe ou o t:1tor não reclamar d
!lll~nor. quem o recolheu póde requerer no juiz on tribunal
de seu domicilio que no interesse do menor o ·exercicio de todos
ou pa rf.p elos di r~itos do patrio poder I he seja confiado.
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Ar f. 4fl. Quando o me no e fL,r enlrcgur por ordem da autoridndo jmliein I a um pari iculnr, 11arn flUO fique gob a su11
guat·du ou :i soldada, não h a necessidade de nomcacão de tu101·,
~:tlvo parn o:: netos da vida ctvtl em que é indispcnsavcl o cnnsrutimcnfo do pae ou mflc, c no caso do mrmor possuir hem;:
podmtdo, cnfih'. a tutela ser dada á Illl'~ma pessoa a quo foi
cont'indo o
ou a outra. _______________
Art. 50. Qitando, pelo intcrvcn\;fío ilo pac, da mãe, do
tulor ou po'-' dccisfío judicial, n nwno•· lin'l' o.;ido eonrialio ~l
algnma das pessoas previstas J1Clos artigos antecedcnlcs, c o
rcclamai' qncm lenha dirrito. si for pnwarto qnc o reclarnan!o
dc:;interesson-sc dt' menor desde longo tempo, a autoridade
jndicinl pódc, fomnndo em consideração o interesse do
menor, mllnlcl-o soh a guarda c responsabilidade da pessoa
n quem eslava conl'iado. detei·minando, si for IH'eciso, as condit;õrys nas quaes o reclnmanle poderá vê l-o.
Art. 51. Nos casos do :utJ~o precedente, n autoridade Judicial pódc lambem, conforme as conditõcs pessoaes do p<w
ou mãe, ou tutor, que reclama o menor, decretar a pr~rda do
patr10 poder ou a remoçf:o da tutela, concedendo-a a qurm o
menor está confiado ou a outrem.
Art. 5'2. Esse mesmo pr~.~ceito é npplicavel ao caso em
QlW o rcsponsavel pelo menor o entregue a terceiro, para o
cr1~ar c educar gratuitamente, sem a declaracão expressa do
lh'o restituir.
Art. 53. A nnforidndc judicial póde, a todo tempo, substituir o tntor ou guarda do menor, e:r:-of{icio, a requerimento
4.~0 1\linisfcrio Publico ou das pessoas ás quaes aqucllc foi
co::tfiarlo.
Art. 5·í. Os mcnorc.s confiados a particulares, a insliful.o~ ou associncões, ficam sob a vigilancia do Estado, rcprcsf~nfatlo pela autoridade competente.
r
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Art. 55. A autoridade, o quem incumhir a nssistencia e
proleccão aos menores, ordenará a apprchcnsãr. daquellcs nq
que houver noticia. ou lhe í"orcm pre~cnl.f's. como ~hanrlo-·
nados. os depositará em logar conveniente. e providcncinrá
sobre c;ua guarda. educacão e vigilancia. podendo. conformo
n idade. ínstrncção, profissão, saude, abandcno ou pcrver~ão
do m~nor c n sif.nacão ~ocial, mo1·a.I c ccor.!lmicn du.~ pnP~
ou tutor. ou pessoa encarregada de sua guarda, ndot,tnr nma
úas scgu intcs decisões:
a) enlrf:'ga1-o aos pílr~ on !utor ou nes•~m cnc:;rrcg:ll~:t
de sua guarda, sem condição alpuma ou sob .:ts condlç0es qun
julgar -nlC'is á snude, scEnranca e mol'alidade do menor;
b) enh·c~al-o a pessoa idonea, ou internai-o em hosnilnl,
n.sylo, instituto de cducat;:ão, officina. escola de presei"vncão
ou de reforma;
c) ordenar as medidas convcnicn:.es aos que necesc;ifem
de trnf.nmC'nto especial, por soffrerem de qualquer doenca physicn ou mental:
rf1 decretar a suspensão ou a pe::.-da do patrio poder ou
a dcsliluiçfío da tutela.
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e) regular de manclra differenle das estabelecidas nos
dispositivos deste artigo a .;:ituaç.ão do menor, si houver para
i!?so motivo grave e fõr do interesse do menor.
Art. 56. ~i no prazo de lrmlu dias, a da lar da entrada
em .in izo, o menor fug·itivo ou perdido, ott que esteja üos. ca;<s03
do art. 26, ns. I e 11, não fõr reclan~ado por quem ~c uu·etlo.
o .i uiz, declarando-o abandonado, dar-lhe-lta couvcn ténlp, de:;tino. Todavia, a qualquer tempo qut' o rc~Pl'll:::avel reclamar,
o mcP..or )JOUt.!rá ser-lhe restituído •
.Art.. 57. O menor reclamado scn\ entregue, si ficar provado:
I, que se tral_a realmente do pae, mãe (legitimo, natural
ou adoplivo), tutor ou encarregado de sua guarda;
ll, que o rthanrlono do menor foi motivado por e.it·cnm ·
slancia independente da vontade do reclamante;
lll, qtw o rcelmnente não se aetm irwurso em nen'mm
t1n~ ea~ws em que a lei commina a suspensão ou a perda do
patrio poder ou a destituicão da tutela;
IV, que a educação do menor não é prl'jlJdicacl:.l com a
volta ao poder do reclamante.
Art. 58. Feita n prova exigida no nrf.igo antecedente, o
menu r poderá ser entregue por decisão do juiz.
§ 1. o O menor, qne fôr entregue, podei.·á ficar ,lnr'\nte
um prazo. não super.ior a um anno, sob a vigilancia do .iniz,
si assim fôr julgado necessario.
§ 2. o Si os pacs ou tutor ou pessoa cn.3arrcgana da
gllarda tiverem recursos pecuninrios sufficiente.::~, ser::to or•r!gados a indemnizar as despesas que com o menoe houvei.'Ctn
:-;ido f•.:-itas. Esta indemnizacão lambem se dará no caso do
menor ufio ser entregue.
Art. 59. Em caso de não enlref!'n do menor reclamndo,
o .iuiz declarará na sua decisão si cabe ou não procedimento
criminal contra o pae, mãe, tutor ou encarregado do menor,
por o huver abandonado ou maltratado.
Art. 60. O pac, a mãe, o tu lo r ou encarregado da gunl'da
do menor julgado abandonado ou delinquonte, que sciente e
directamente houver excitado, favor·ccido ou prodüzido o c~ ..
lado em que se acha o menor, ou de qualquer modo houvr.!r
concorrido pur·a a perversão deste ou parn o tornar Jlcoolico
ou dPixarlo de prevenir. podenão fazêl-o. os motivos quo flct~rminaram tal estado, incorrerá na multa de 100$ a 1:000$,
além dns mais penas que f' orem applkavms.
. Art. <H .. Si menores de idade inferior a 18 nnnos forem
ncnadoF! vadw.ndo on mendigando, serão apprchendillo5 e avt·eSt>ntados á autoridade judicial, a oual pode~f1:
J. Si a vadiagem ou mendicidaclc r:ão fór habitual:
. a} reprehendel-os e os entregar ás pessoas que os tinh:.tm
sob sua gua:dn, intima~do estas a velar melhor por elles:
b) confiai-os até á Idade de 18 annos a uma pessoa idonea
:m]~. sor.ü~daclr on uma inslitui\ÜO de cul'id:1de ou de cr::-;in~
J)Ul>IIca on p:.·ivada .
. .H· R~ a .va~iag·em ou mendicidade fôr hnhilnal, inf.crual-os
utc a mawridactc ~m cseola de pi·escrvac:io.
Pa1·a~r:mho nnieo. En!f'ndf'·-"r' rinf' P rnrnf)r• ,; vaciio on
menrti:::-n hahitunl. n11ar.'d0 n.np~·l'hf'ndido f'!ll f'~·d:llln d,• v·llliagcm ou mr~ndirida:Jo mni~ l!r dua;; vez·~~.
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Art. 30. São libertinos os menores que habitualmente:

n; na via publica perseguem ou convidam companheiros
ou transeunt.f!s para a pratica de netos obscenos;
~) se ent.r-egam á prostit.ui~ão em seu proprio domir.ilio,
ou vivem em casa de prostituta, ou frequentam casa de tolerancia, para praticar aetos obscenos;
c) forem encontrados em qualquer casa, ou logar nlio
destinado á prostituição, praticando aetos obscenos com
outrem;
ct) vivem da prostituição de outrem.
CAPITULO V
DA JNHIDIÇ.~O DO P/.'fniO PODER E DA RKl\IOÇÃO DA TUTKI.A

Art. 31 . Nos casos em que a provada negligencia, n inrapacidade, o abuso de poder, os m<1os exemplos, a crueldade,
a exploração, a perversidade, ou o crime do pae, mãe ou tut.or
podem r.omprometter a saude. segurança ou moralidade do
filho ou pupillo, a autoridade competente decretará a suspensão O'J a. perda d.o patrio poder ou a destituição da tutela,
como no caso couber.
Art. 32. Perde o palrio poder o pae ou a mãe:
I. condemnndo por crime contra a seguranca da honra
e nonegtidadc das familias, nos termos dos arts. 273 parag-rapho uni co c 27i paragrnpho uni co do Codig-o Penal;
IJ, condemnarlo a qualquer pena como co-autor, cumplice. rnrohridor ou receptador de erirne perpetrado pelo filho,
ou por rrimc contra este (lei n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921,
ur!. a•. § f", n. VII, lett.ra b) ;
IH, que castigar immoderndamente o filho (Codigo Civil.
nrL il95, n. 1) ;
IV. que o deixar em completo abandono (Codigo Civil,
:.trt. 395, n. Il) ;
V, que praticar netos conf rarios á moral c aos lJons cos~nmcs ! Codigo Civil, art. 3D5, n. IH).
Art. 33. A decretação da perda do patrio poder é obrigaroda, extcndc-sc a todos os filhos, e abrange todos os direitos
rtue a lei confere no pac ou á mãe sobre ·a pessoa c os
bt'ns do fi lho.
Art. 34. Suspende-se o patrio poder ao pae ou á mãe:
I. condcmnado por scntenç•a irrecorrível em crime cuj:t
pena exceda de dous annos do prisão (Codigo Civil, art. 394,
paragrapho uni co), salvo o disposto no art. 4°, ns. I e II;
Ir,. que deJxar .o filho cn~ ~staqo habitual. de vadiagem.
mendicidade. llberf magem, crimmahdadc. ou tiver excitado.
fn\·orreirlo. produzido o estado rm que se achar o filho ou
1P. qualquer· mono f iYer concorrido 11ara a pcrver~ão d~st.e,
9tl para o I ornar alcoolico (lei n. 4. :?4:?, do !5 de janeiro de
i !J21, ar L 3°, § 1°, ns. V c VI lcttra d, c § J5):
III. que, por máos tratos ou privação de alimentos ou
rlP- cnidaclM indi;.;pcnsayeis. puzer em perigo a sande do filho
(lef n. 4.2·i2, de 5 de jnnciro de 1921, art. 3°, § 1°, n. VI, Icttras a e b) ;
Leis
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IV, que o empregar em occmpações prohibidas ou manifestamente contrarias á moral e aos bons costumes, ou que
lhe ponham em risco a saude, a vida, a moralidade (lei numero 4.. 242, de 5 de janeiro de 1921, art. a•, § t•, n. VI, lettra c\·
quo por abuso de autoridade, negligencia. incapaci- ·
~adr., impossibilidade dp exercer o seu poder, faltar habitualmerite' ao cumprimento dos deveres paternos (Codigo Civil,
ai'L 3~H, lei n. 4. 242, de · 5 de janeiro de 1921, art. 3°, § 1'\
n. Illj.
Art. 3[;. A decretação da suspensão do patrio poder ~~
tacultativa, póde referir-se nnicamehte ao filho victimado ou
a todos, c abranger todos os àireitos do pae ou da mãe sobre
a pessoa e bens do filho ou 5ómente parte desses direitos.
Art. 36. E' licito ao ,juiz ou tribunal deixar de applicar
a suspensão do pafrio poder, si o pae ou mãe se compro .•
metter a internar o filho ou os filhos, em estabelecimento
de eciucaÇ.fto, ou garanf ir, sob fian(."a, que os filhos serão bem
tr:l.f.ados.
·
Art. 37. Dá-se a destituição da tutela:
J. nos casos do art. H3 ns. IV e V. e arL. 445 do Codigo

v:

Civil~

I!T, nos casos dos arts. 27.3, n. 5°, e 277 paragrapho unico
Penal:
UI. em qualquer dos casos de abandono figurados no
art. 3°, ~ 1o~ da lei n. 4. 242, de ã de janeiro de 1921.
Art. 38. A suspensão ou a perda do patrio poder abrange
o pae. e a mãe, si os dous vivem juntos, ainda no caso de um
sõ delles ter si::lo julgado indigno do ex:erc.icio do patrio poder. O con,juge innocente, porém, deixando de viver em companhia do conjugc indigno por des,quite, ou por morte deste,
póde reclamar a restituição do patrio poder, de que foi destituído sem culpa, desde que prove achar-se em condicõec:;
moraes e economica~ de provPr á manutenção e educação do~
filhos.
Art. 30. Si os conjuges não viverem juntos, os poderes
do pae poderão r assar a ser exercidos pela mãe, quando estiver em condições economicas e mora~s de prover á manu-·
f.encão e educação do filho.
Art. 40. Tratando-se de pessoa que não seja o pae, a
mãe ou o tutor. e provado que os menores E'Jb sua guarda estfi.o em algum dos casos previstos no art. 26, ser-lhe~hão retirados por simples desnaf'ho da autoridad~ competente. sob
as comm inações legacs.
Art. 41. O juiz ou tribnr.al, ao pronunciar a suspensão .
ou a perda do patrio poder ou a destituição da tutela, fixará
a pensão devida pelo pn.c ou mãe ou ressoa obrigada á
prestacão de alimentos.
Art.· 42. Desde que a re~pectiva acção de inhibição do
patriu poder ou remo\:ão da tutela fôr iniciada, e em qualquer estado da causa, l, juiz ou tribunal p(de tomar as medidas provisodas. que acha'r uteis, para a guarda do menor
até decisão definif.iva.
· Art.. -13. O juiz ou tribunal, na escolha de tutor para o
menor rrtirado do. pafrio poder ou removido da tutela, deve l
observar ns prrcetlo~ rios ai'!~. Wô n 113, do Código Civil:·
d(l
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salvo si. o parente a quc111 competir a tut~la não estiver l'rn
eondições muraes c cconoi~' was de prover á manutenção e
educação do menor.
§ 1. o Os parentes cor~1 direi lo á t.uf.ela podem · reclama~
pelos moios legaes c-ontra preterição, que lhes faça o juiz ou
tribunal.
§ :! • o Em falta rJp parente com direito :i tuteia o juiz ou
tribunal decidirá que es!a seja eoustituida segundo o direito
commum, ~em que. todaYia, haja obrigaç.ã.o par·a a pessoa
rfcsig-nnda ti•~ acceilar o encargo.
~ :J .., nm·anl" ·1 aNlamento da acção de inhibic;fio ou d•!
l'f'mn!:iío ;ptaiquer pcs::;fra púdc dirigir-se ao ,juiz ou tribunal,
pr:l:-~ n:roio ll'gnl, afHn de rhfc·r qu~ õ menor lhe seja coafiado,
~n.i•·il:1ndo--"n :ís oln·ig-a!:ÕI'S n <ln~ Pnc·arg-os rlc dircHo; e. ~i
'~>r .iul~:<lda idPnr·n. o j11iz ou lt·i!JIInal podl'r-;'t attcndcl-a.
Art. ·H. Os 1ntores in sUl ui dos em virtudo deste Codigo desempenham suas funcçõcs sem que seus bens sejam
gr·avados de hypotheca legal, salvo si o pupillo possuir bens
nu (ipoea da instituição ou vier a possuil-os depois desta.
. Art. ·15. O pae ou a mã"-~ inhibido do patrio poder não
p6rle ~r~r rniniL~gTado~ scniio llnpois de preenehidas as seguinlc~ condições:
I, serem deconidos dons nnnos, pelo menos, depois do
x)n~salll! nm julgudo a rcspccliva sentença, no ca3o de snsren.:;ão. e cmco an1;os. pelo menos, no caso de perda;
li. provar a sua regeneração ou o desapparecirriento da
~au:::;a da intJjbiçã.o;
TU. não haver inconveniencia na volta do menor ao seu
pode c;
IV, ficar o menor sob a vigilancia' do .iuiz ou tribunal
durante um anl!o.
Art. 4G. Quando nssociaçõcs ou institutos regularmente
autorizados on particulares, no uso e goso ris~ seus di:•:•it0~
civís. tiverem acceitado o encargo de menores de 18 annos
alrarxo, cjuc lhes t cnham sido confiados pelos paes, m{i.es ou
f.u toros. o .i u iz ou tribunal do domicilio destes póde, a rcquc~
rimento das partes interessadas e de commum accordo, de-.·
cidir que em bf'ncficio do menor sejam delegados os direitos
do patrio poder e entregue o exercicio desses direito~ á adrni~
nisl ração do éstabelee\mento ou ao particular guarda do menor.
Art.. 47. Quando as assoei ações ou os institutos ou os
p:.p·ticuiams mencionados no artigo precedente tiverem recolhido o menor sem intervenção do pae, mãe ou tutor, devem
fazer declaracão, àentro de Ires dias. á autoridàde judicial,
on rm falta desta á policial, da localidade em qne o menor
houyrr· sido recolhido, sob pena do multa de 10$ a 50$; e a
nulmidade. que tiver recebido essa declaracão, deve, em igual
prazo e ~ob as tnesmas penas. nol.ifieal-a ao pae, mfte. lu to r.
Err1 caso de reiilcidencia, applicar-se-·ha a pena de PI'·isão
ccllular de oito a trinta dias.
Art. 48. Si dentro de um prazo razoavel, ao criterio da
autoridade eompcténte,· mas nunca inferior a tres mezes. a
rlalnr da notificação, o pae. a mãe ou o t:1tor não reclamar d
!lll~nor. quem o recolheu póde requerer no juiz on tribunal
de seu domicilio que no interesse do menor o ·exercicio de todos
ou pa rf.p elos di r~itos do patrio poder I he seja confiado.
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Ar f. 4fl. Quando o me no e fL,r enlrcgur por ordem da autoridndo jmliein I a um pari iculnr, 11arn flUO fique gob a su11
guat·du ou :i soldada, não h a necessidade de nomcacão de tu101·,
~:tlvo parn o:: netos da vida ctvtl em que é indispcnsavcl o cnnsrutimcnfo do pae ou mflc, c no caso do mrmor possuir hem;:
podmtdo, cnfih'. a tutela ser dada á Illl'~ma pessoa a quo foi
cont'indo o
ou a outra. _______________
Art. 50. Qitando, pelo intcrvcn\;fío ilo pac, da mãe, do
tulor ou po'-' dccisfío judicial, n nwno•· lin'l' o.;ido eonrialio ~l
algnma das pessoas previstas J1Clos artigos antecedcnlcs, c o
rcclamai' qncm lenha dirrito. si for pnwarto qnc o reclarnan!o
dc:;interesson-sc dt' menor desde longo tempo, a autoridade
jndicinl pódc, fomnndo em consideração o interesse do
menor, mllnlcl-o soh a guarda c responsabilidade da pessoa
n quem eslava conl'iado. detei·minando, si for IH'eciso, as condit;õrys nas quaes o reclnmanle poderá vê l-o.
Art. 51. Nos casos do :utJ~o precedente, n autoridade Judicial pódc lambem, conforme as conditõcs pessoaes do p<w
ou mãe, ou tutor, que reclama o menor, decretar a pr~rda do
patr10 poder ou a remoçf:o da tutela, concedendo-a a qurm o
menor está confiado ou a outrem.
Art. 5'2. Esse mesmo pr~.~ceito é npplicavel ao caso em
QlW o rcsponsavel pelo menor o entregue a terceiro, para o
cr1~ar c educar gratuitamente, sem a declaracão expressa do
lh'o restituir.
Art. 53. A nnforidndc judicial póde, a todo tempo, substituir o tntor ou guarda do menor, e:r:-of{icio, a requerimento
4.~0 1\linisfcrio Publico ou das pessoas ás quaes aqucllc foi
co::tfiarlo.
Art. 5·í. Os mcnorc.s confiados a particulares, a insliful.o~ ou associncões, ficam sob a vigilancia do Estado, rcprcsf~nfatlo pela autoridade competente.
r
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Art. 55. A autoridade, o quem incumhir a nssistencia e
proleccão aos menores, ordenará a apprchcnsãr. daquellcs nq
que houver noticia. ou lhe í"orcm pre~cnl.f's. como ~hanrlo-·
nados. os depositará em logar conveniente. e providcncinrá
sobre c;ua guarda. educacão e vigilancia. podendo. conformo
n idade. ínstrncção, profissão, saude, abandcno ou pcrver~ão
do m~nor c n sif.nacão ~ocial, mo1·a.I c ccor.!lmicn du.~ pnP~
ou tutor. ou pessoa encarregada de sua guarda, ndot,tnr nma
úas scgu intcs decisões:
a) enlrf:'ga1-o aos pílr~ on !utor ou nes•~m cnc:;rrcg:ll~:t
de sua guarda, sem condição alpuma ou sob .:ts condlç0es qun
julgar -nlC'is á snude, scEnranca e mol'alidade do menor;
b) enh·c~al-o a pessoa idonea, ou internai-o em hosnilnl,
n.sylo, instituto de cducat;:ão, officina. escola de presei"vncão
ou de reforma;
c) ordenar as medidas convcnicn:.es aos que necesc;ifem
de trnf.nmC'nto especial, por soffrerem de qualquer doenca physicn ou mental:
rf1 decretar a suspensão ou a pe::.-da do patrio poder ou
a dcsliluiçfío da tutela.
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e) regular de manclra differenle das estabelecidas nos
dispositivos deste artigo a .;:ituaç.ão do menor, si houver para
i!?so motivo grave e fõr do interesse do menor.
Art. 56. ~i no prazo de lrmlu dias, a da lar da entrada
em .in izo, o menor fug·itivo ou perdido, ott que esteja üos. ca;<s03
do art. 26, ns. I e 11, não fõr reclan~ado por quem ~c uu·etlo.
o .i uiz, declarando-o abandonado, dar-lhe-lta couvcn ténlp, de:;tino. Todavia, a qualquer tempo qut' o rc~Pl'll:::avel reclamar,
o mcP..or )JOUt.!rá ser-lhe restituído •
.Art.. 57. O menor reclamado scn\ entregue, si ficar provado:
I, que se tral_a realmente do pae, mãe (legitimo, natural
ou adoplivo), tutor ou encarregado de sua guarda;
ll, que o rthanrlono do menor foi motivado por e.it·cnm ·
slancia independente da vontade do reclamante;
lll, qtw o rcelmnente não se aetm irwurso em nen'mm
t1n~ ea~ws em que a lei commina a suspensão ou a perda do
patrio poder ou a destituicão da tutela;
IV, que a educação do menor não é prl'jlJdicacl:.l com a
volta ao poder do reclamante.
Art. 58. Feita n prova exigida no nrf.igo antecedente, o
menu r poderá ser entregue por decisão do juiz.
§ 1. o O menor, qne fôr entregue, podei.·á ficar ,lnr'\nte
um prazo. não super.ior a um anno, sob a vigilancia do .iniz,
si assim fôr julgado necessario.
§ 2. o Si os pacs ou tutor ou pessoa cn.3arrcgana da
gllarda tiverem recursos pecuninrios sufficiente.::~, ser::to or•r!gados a indemnizar as despesas que com o menoe houvei.'Ctn
:-;ido f•.:-itas. Esta indemnizacão lambem se dará no caso do
menor ufio ser entregue.
Art. 59. Em caso de não enlref!'n do menor reclamndo,
o .iuiz declarará na sua decisão si cabe ou não procedimento
criminal contra o pae, mãe, tutor ou encarregado do menor,
por o huver abandonado ou maltratado.
Art. 60. O pac, a mãe, o tu lo r ou encarregado da gunl'da
do menor julgado abandonado ou delinquonte, que sciente e
directamente houver excitado, favor·ccido ou prodüzido o c~ ..
lado em que se acha o menor, ou de qualquer modo houvr.!r
concorrido pur·a a perversão deste ou parn o tornar Jlcoolico
ou dPixarlo de prevenir. podenão fazêl-o. os motivos quo flct~rminaram tal estado, incorrerá na multa de 100$ a 1:000$,
além dns mais penas que f' orem applkavms.
. Art. <H .. Si menores de idade inferior a 18 nnnos forem
ncnadoF! vadw.ndo on mendigando, serão apprchendillo5 e avt·eSt>ntados á autoridade judicial, a oual pode~f1:
J. Si a vadiagem ou mendicidaclc r:ão fór habitual:
. a} reprehendel-os e os entregar ás pessoas que os tinh:.tm
sob sua gua:dn, intima~do estas a velar melhor por elles:
b) confiai-os até á Idade de 18 annos a uma pessoa idonea
:m]~. sor.ü~daclr on uma inslitui\ÜO de cul'id:1de ou de cr::-;in~
J)Ul>IIca on p:.·ivada .
. .H· R~ a .va~iag·em ou mendicidade fôr hnhilnal, inf.crual-os
utc a mawridactc ~m cseola de pi·escrvac:io.
Pa1·a~r:mho nnieo. En!f'ndf'·-"r' rinf' P rnrnf)r• ,; vaciio on
menrti:::-n hahitunl. n11ar.'d0 n.np~·l'hf'ndido f'!ll f'~·d:llln d,• v·llliagcm ou mr~ndirida:Jo mni~ l!r dua;; vez·~~.
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. Art. 62. Si menores de idade inferior a 18 annos se entregam á libertinagem, ou procur·am seus recursos tiO .i :.ço
·ou em traficas ou oncupacões que os expõem á prostituição, á
vadiag·em, :i mendicidade ou ú eriminalidude, u autoriade podicial púde tomar uma das lllt'didas cspedfieadas no arti::;o anteMdenle, eoufuntlo u circumslancia de se da!' ou não ltab:tualidade.
Art. 63. A todo tempo, e.r-o{{icio, a requerimento do Ministerio Pul:lieo, do menor ou do I'espoi~'savel po~· este, a au ..
toridatle p..íde modificar a sua decisfto a reapcito da nol!oeaçáo do Jlll'llOl', em qnah1uer das llypolheses prt~Vistas nest<~ r·upitulo.
Art. 64. Um anno depois de com1~çàda a execução da ãec.isão que e o li oca o menor fl)ra d1~ sua famil ia, exceptuado::: o~
casos expressos em lei, o pac, a mãe ou o tut~~r i>oderá p0dir
a autorid2du r~ompctenlr! qUt~ o menor !lto seja restiluitJo, .iu~·
tificar:do a sua Pmenda 0~1 ~·na aplidfio pam educai-o. l~lll ea.3o
de recmm da auloridndP- have!'Ú recurso com cffeHo dPvnllltivo: e, 1·njeitndo definilivamrn!c o prdido, só pod('I':Í. srr ap:·e~entado nutro dPpoi-; de noyo prazo de nm anno.
Art. G5. Em ~octo caso, essas medidas serão objecto de
revisão de tres em tres annos. quando seus effeitos r.'àt) l!t~ll
verem cessado no inteJ'\'al!o. Nos ca~os em auc dP.ciRão definitiva, proferida em gráo de recurso, ftll' morlificada, o jui1
da ox:ecuçiJo rceonerá c:r-o{{icio da cteeisão revisora )ara a
nutoi'id:ul~ que pl'ofrriu a spntrn<:a em execução.
Art. 66. Os processos rle internação de menores, abandono e il1'hibiçfio do pntrio podt•r, promovidos ex-offido ou
por pessoas provndamrnto pohres, são isrntos do pagamrnt11 d1'
s:cllo::z o Cll~tns.
Art. 67. As ~utoridadcs judiciarias e administrativas. ao
nsarem dos porlcrcs que lhes ~ão conferidos por este Codigo, de.
verão resppifae ns convicções religiosns e phiinsophir,as ctns rnmilia.' a fllif' pcrtrr:cerrm os mctwre~.
CAPITULO VII
DOEI l\lENOR'S:S DELINQUENTES

Art. GR. O JTI('nor de H rumos, indigitndo autor ou cumplice de fal'fo qunlificarJo erinw on contravenção,

nfw

::;oi'<\

submettido a pr·oc'f''i~o pe11al de P~pecic alguma; a autorida,1•.>
competente toma r á g,)mcntP- as iL'formar,ões precisas, re;;istrando-a~;. sohrc o fnclo punivel n :c:cu~ agcntr·s, o eshufn pllysico, m~n1 nl c• moral rio nwnnr, e a sHnar,.ão socinl. mo:·al e
f~r~onomka dos pnm; nn tutor nn pessoa r:rn cu.ia gtwt·da Yiva.
~ 1. o Si o mnnnt· s~ ,ffr·PJ' de qualqncr f1,rma de alicnnçã·'
<Ju ()cficienr.ia mrntal. i't1r .::pilcpl i co, ~urdo-mudo. ~égo, o r~
por seu rsfarlo de :::awJP prr~isar de rnirlados csyH•Ci:lcs. a antoridadc ord1'l1:l r:í SPj:1 elln suhmel f ido ao f.t·al n.nwntn apropriado.
§ 2. o Si 0 menor UI r :1.handonarln, pcrv;~rtido. nn rst ivP!"
em PGdl!o do o ser. a nufn!'idar!r~ romrwtf'nto pron,:wcrá a -.llfl
collncar:ão f'tn :H;.·Jo. r~nsa dr~ Pducnr:fio. r·srola de prP~CJ'\':,,~;i,r'.
ou o cnnfiu I' á ~. ywsson idnnroa. no r tor1() o fpmpo ncci?Rs~rin :í
sua Nlnca~'\n. !~nnlfnnfn qllP r.•:ín ultJ'apn~s'~ a idnrk de 21
annos.
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§ 3. o hl o menor não fôr abandonado. nem pervertido,
·nem ·estivér em perigo do o ser, nem precisar de tratnment.o
especial, a autoridade o deixará com os paes ou tutor· ou
pe~!-Joa so.tJ cuja guarda viva, podendo fazel-o meditmte CL•ndi<:õe.-; qne julgar utefs.
§ 4." ::-;ão responsaveis, pela reparação ·~i vil do· damno
: cnttsado pelo menor os paes ou a pessoa a quem· incumba legàlm(mte a sua· vigilanr.ia, salvo si provarem que não h~uvo
·'ctâ sria parte cUlpa ou negligencia. (Cod. Giv., arts. t.52t
u 1..023.)
' · · Art. (:;9. O menor indigitndo autor ou cumplice de facto
qualifieaúo crinw ou eont ravençao, que contat mais de 1tt anl!Of' ·e tuer:o~ l1t3 1~, será submcttido a vroce!:iso espccml, to ..
manno, a11 rne~mo tempo, a autori(!ade competente as lJ:·odsa3
mtorinaçOP'-1, a re:;IHlittl do estado physico, mental e morrtl
deite, e da situação social, moral e cconomica dos paes, t;ltcr
· oh pessoa ineumbidn rlf~ sua guarda.
§ 1. o Si o menor soffrer de qualquer forrn<l de alienação
ou deJir.inncia mental, fôr epileptico, sur,io-mndo ~0go ou
. por seu astàdo de saude precisar de cuidados especiaes, a autoridade ordenará seja submcttido ao tratamento apropriado.
.
§ 2, 0 Si o menor não fór abandonado, nem pervertido, nem
estiver em perigo de o ser, nem precisar de tratamento Psper.tal, a autoridade o recolherá a uma escola de refor!lla. Jwlo
prazo de um a cinco annos.
§ 3.(> Si o menor fôr abandonado, pervertirtO, ou estiver em
perigo de o ser, a autoridade o internará em uma escola dt:l
:··~fr;t·ma, JHH' todo o Iempo ueee~sal'io ~t sua oclt!ea~·üo, QUL' (mdt•t·ú ~;er de I.ITs annos, no Illillilllo. e de sete allll'J:', no lttaxtmo.
.
.
. Art. 70. A autoridade póde n todo tempo, por propo3ta
do d'irector do respect.ivo cstabcleeirnenl o, lranS'ferir u nH'!lor·
de uma escola de rcfonna para oulr·a tio prcsrt·Yação.
Art .. 71. Si fôr imputado crime, considerado gr:ive pelas
éircumstàncias do facto e condições pessoaes do agente, a . 1 ur~
menor que contar mais dü 16 c nJcnos de 18 armos rlt• idade
. ao tempn. da p~rpol ra(:ão, c ficar p!'ovado que sn f.ral a fie in. dh·iduo perigo.:;o pelo seu estado de pervm·suo moral. o juiz
lhe appl :c ará o art. 65 do Codigo Penal, e o remeti er;í. a
um estabelecimento para eondémnados de menor idndt', ou,
em falta destr~,. a uma prisão eommum com separação do::;
rondcmnaLios adultos, onde pcr·manPC('rá até que 3f' verifiq111~
su.a regeneração, sem que, todavia, a duração da pena rw.ss~
Pxccdf~l' o seu maximo legal.
Art. 72. Tratando-se de contravenção, que não revele vicio ou má indole, pódo o juiz ou tribunal, advertinc~o o menor.
entregai-o aos paes, tutor ou encarregado de sua guarda. ou
dar-lhe outro destino, sem proferir condemnação ~
Art. 73. Em caso de absolvição o juiz ou tribunal p6de:
a) entregar o menot· aos paes ou tutor ou pessoa ~n
canegada da sua guarda, sem condições;
b) ent.regal-o sob condições, como a submissão ao patrnnalo, a aprendizagem do um o:f1ficio ou uma arte, a abstencão
de bebidas alcoolieas, a frequencia de uma escola, a garantia
de ~om comportamento, sob pena de suspensão ou perda r.. o
nnt.r10 poder ou destituição da tutela:;
c) cnt.rcgal-o a pessoa idonea ou instituto de educação;
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d) sujei tal-o a liberdade vigiada.
·
Ar L. 7 4. São rcsponsaveis pela reparacão civil do damúo

causat.lo pelo menor, os pacs ou a pessoa a quem incumbia legalmente a sua vigilancia, salvo si provarem que não houve
da sua parte culpa ou negligencia. (Coe,. Civ., arts. 1.521
e 1.523.)
.
Art. 75. Si o pae, a mãe, tutor ou responsavel pelo menor
P.stiver em condições de o educar, e por culpa sua não o tiver
feito, a autori~iade lhe imporá a pena de multa de 100$ a
500$. ou a prisão cellulal' de cinco a 15 dias.
Art. 7G. A idade de 18 a 21 annos constitue circumstancia attenunntc. (Cod. Penal, art. 42, § 11.)
Art. 77. Si, ao perpetrar o crime ou contraveneão, o n:enol' tinha rr..ais de tS annoEJ e menos de 21, o eumprimento
da pena será, durante a menoridade do condemnado, complc~nlllente .:;cparado dos presos maiores.
Art. 7H. Os vadios. mendigos, capoeiras, que tiverem
mai-; de H; :nmos e menos de 21, serão recolhidos á Colonia
Correecional. yw!o prazo de um a cinco annos.
Art. 79. No caso de menor de idade inferior n 14 annoq
indigitndo autur ou cumpiice de facto quaJificado crime ou
contravencã•J, si das circumslancias da infracção e condições
pcssoaes do r.gcnte ou de seus paes, tutor ou guar·da tornar-se
p~ri~oso dC'ixal-o a cargo destes. o juiz ou tribunal ordenará
sua collocac,;:ão em nsylo, casa de educação, escola de Preservação, on o confiará a pessoa idonea, até que complete t8
annos de idade. A restituição aos paes, tutor ou guarda poderá antecipar-se, mediante resolução judiciaria, e prévia justificaçílo do bom procedimento do menor e daquelles.
Art. 80. Tratando-se de menor de 14 a 18 nnnos scnlenciarfo á intPrna~fio em escola de reforma, o jniz ou tribunal pócte a11tecipar o seu desligamento, ou retardal-o até ao
maximo estahP.lecido na lei. fundatl\lo-se na pcrsonal idau~
moral do menor, na natureza da infraccão e circum~tancin~
que a rodearP.m no que possam servir para apreciar essa personnlidatle, e no comportamento no reformatorio, segundo mformnção fundamentada do director.
Art. 81. Si o menor de f4 a iS nnnos fôr sentenciado
até a um anno de internação, o juiz ou tribunal, tomando em
consideracão a gravidade e a modalidade da infraccão penal.
os motivos dP.terminnntes e a personalidade moral do menor,
p6de suspender a excr.ução da scntcnca e pól-o em liberdade
vlgiada.
Art. 82. Quando n infrnccão penal fOr multo leve pela
sua natureza, e em favor do menor concorrerem circumstanciaa reveladnras do boa índole, o juiz ou tribuna1 póde deixar
de condemnal-o, e, advertindo-o, ordenará as medidas da
guarda. vigilancia I) edncacão, que lhe parecerem uteis.
Art. 83. O juiz ou tribunal póc.e renunciar a toda medida, si são passados seis mezes, depois que a infracção fo1
commettida por menor de H snnos, ou si já decorreu metade do prazo para a prescripcão da accão penal <'rdinaria.
Qnnndo sn ft·afar cln infrae(;ão aftrilmirta a rr..enor ele H a 18
811110~.

Al'l ..
cxe\'.ll«:ão
Art,
pt~dc ~e r

IH. 'l'odn illfrl'llllt;fio qtw nrto tcmhn f'ldn po~tn rrn
•iumnltl l.r·p;-; annu:->. 11ii11 pnded mai~ SllJ' px,~eul.ada.
85. O menor onc ainda não completou 18 nnnos nfio
considerado r cinddcnt c~; mas, a l'CJ)Clil;ão de infra-
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cção penal <.Ia mesma natureza ou a perpetração de outra difff•t'Pnte r,onlrilJuirtí. para o equipat'at· a menor HlOL':tiJJlL'Ille
JH't'\"(WI.ido ou com Jlet·:.-isi.Ptll.P ll'rulnneia ao delicto.
Art. Sü. l\enhum menor do. 18 annos, preso por qualquer molivo úll apprehendido, será recolhido a pri:5fto cummurn.
§ 1. 0 Em ea~o de prisão em flagrante, a autoridade a
quem 1'ur upr'c3enlado o mcuot·, si nüo fôr a mesma competeut.o para a insft·ucção criminai, deve limitar-se a proceuet'
á.s formalidades essenciaes
aulo de prisão ou apprchensão,
e remetl.er aquelle sem demora á cornpelenle, prosegu indo
sem a presença du menor nas invcsliga~ões e dil!~encia.s uecessaf'ias.
§ 2.0 Si não puder ser feita imrncdialamcnto a apresenta~ão á autor1dnue cumpetr~me para a instruc~ão crimmal,
JJOdcrá o menor ser· confiado, meJ i:wte f ermo c.fe rcsponsabi!Idade, á s.m prop1·ia família, ~:i eilc não fô!' profundamente
vicioso e esta mauifeslamenle má, ou, então, entregue a pessoa hlunea uu a algum inslilttlo de ensino ou de caridadt~, ott,
finalmeHle, recolll!do a esla!JI'!ecime:lfo que, nüu :;eudo dt~s
tinado a {ll'isão, qneit·a, todavia, r.~resfar-se a !sso.
~ 3." Ern cnso, po1·ém, de absoluta neces~ldade, pela irnpos.:;ibiltdado malel'ial de encontrar quem poesa acolher provisoriarneute o ntE'llOI', p(HJe esle set· gtHHdauo p!·evcnt.ivarnentc em algum comparlimeuto da pri.:;ão cornmum, separado, entretanto, dus presos adultos.
§ 4. 0 Si o menor nüo tiver sido preso em flagrnnte, ma3
n autoridade competente para a instrucçãc crimmal achar
eonvenicnlc não o deixar em 1ibc'rdudé, vr·ocederá de aet'ÕL'do
com os §§ 2" e 3'.
Art. 87. Em falla de cslabelecimentos apropriados :\ P.tf'•
cUI.:ão do rcgimcn crendo por este Codigo, os menores do
14 a 18 armos sentenciados a inlernacão em escola de reforma serão recolhido-; a pr isi'ics l!ornrnuns, por(~m, separados dos condemnados maiores, e sujeitos a rcgime!l a1equndo ~ - disciplrnar c educativo. em vez do pcnitenr.iario.
Art. 88. O processo n quo forem submcttidos os mcr•.urt·s
de 18 annos será sempre secreto. Só poderão :tssistir ás audicncias as pessons neccssarias ao processo e as autorizada:•
pelo juiz.
Art. 80. E' vedada a publicação, total ou parcial, pela
imprensa ou por qualquer outro meio, dos :tclos o documentos do processo. dnhatcs c occurrencias das andir.ncins c decisões das autoridades. Assim tambem a exhibição de retratos dos menore3 processados, de qualquer illnstra.;:ão quo
lhes diga l'cspeito ou se refira aos factos qt.:e lhes são impulados. Todavia, as sentenças poderão ser publicadn~. sem
que o nome do menor possa ser indicado po!' outro modo quo
por uma inicial. As in fracções deste artigo serão punidas com
a multa de i :000$ a 3 :000$, além do scque~tro da publicaçã•J
e de oulras penas quo possam caber.
Art. 90. No processo em que houver co-réos menor,~~ do
tS anno~ e maiores dessa idade, se obscrvat•á lambem e~la
regra, e par:\ o julgamentc se proeederá ú S.!paraç5o dn-; me-

uo

llOI'C!:l.

nt·f. nt. Os menores de IH nnnn~ niin podem nssi~lir· :í~
audicnclas c sessões dos juizes c lribunncs, nem :is do juiz'' de
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menores, aenão para a insfruccão o o julgamento dos prol'f~~~o~ Cl)nlra Piles fllr·igiclos, qnanrlo hntiYCrem sido intmtado:~
n ~~ompnd~cer, ou qt:ando houverem de depor como t.estcmuI!has, e _s(inw111c dtn·anfr o lt'mpo cni que sua. pt-;):;enc;a t'bl'
fll't···::;.;;arta.

CAPITlJLO VIII
DA LIUEBIMl)E VIGIADA

Art. 92. A liberdade vi(Jiada consisto em .ficar o m(_'nor
rrn eompanhia c soh a rPsponsabilidarle dos paes. tutor ou
gu:u·da, ou aos euidarlos dP um patronato, e sob a vigilancia
do juiz, de accônlo com us preceitos seguintes.
1. A vigilancia sobre os menores se1·á rxccutaria pda pessoa c soh a fot'IIHl delcl'lltinada pelo 1'<':--:!H'úfivu juiz.
2. t' juiz pôde impor aos llH'norcs aR regras de prncedimr>rllo e aos sntts re'iponsave i:- as eondições, que achar eonvelltl'tiWS.
3. {J nwnor fira obrigado a comparecer em jujzn nos dia~
~~ horas fllW forem ctesignados. Em caso de morte; mudan..:a t1e
:·~'-íideneia ou ausencin nfío autorizada do menor, os paes, o
!11tor on guarda são obrigados a p!'cvenir o juiz sem demo<'a.
4. Entre a" COIHli~:õP~ a l'sl:tlH_<cccr pelo jniz püdc figurar
a obrigac:ão dr serem fci ta" as rcparaçücs. inclemnizacõ~'S ou
t'f'st.ituit_:iir .., devidas, hem cDmo as de pagar as cnsla-; do pt'D~Psso, sal\·o caso do in~olvencia provadá e reconhecida pelo
JlliZ, que poderá fixar prazo para ultimação desses flaganwntns, tendo em at f 1m~·ão as condições peonom i c as f' pr. d'i~sb
llílPS ctn menor c do scn responsavcl legal .
. 5. A vigilancia não excederá de um anno.
.
fi. A transg!'essão ctns preceitos imnostos pelo juiz l~ punivel:
·
a) com multa de lO a 100$ aos paes on tutor flll guarda,
si da sua parte tiver havido nngligcneia nu tnlrrnnein prln
falta commettida:
b) com a defenção do menor até oito dias:.
c,I com a remoção do menor.
Art. 93. O liberado, juntamente com o seu responsavel,
assignar:í. um termo, do qual constarão ns condiç-ões cto liv!'amento.
Art. 9L A liberdade viaiada será revogada, si o menor
commetter algum crime on contravenção. que importo pena
resl.ricf.iya da liberdade, on si não cumprir alguma das clau~ulas da concessão. Em 1ai caso, o menor será dq novo internado, e o tempo decorrido cturante o livramento não será
compn t.ado. Deconirlo, porém, todo o tempo qne faltava, sem
(fltn o livramrmto srja rcyogado, a liberdade se tornará ctefill ifh-n.
A"'. H!í. A lif,Ntllld,. vioiada sol':i. conrrrlida por drcisao
do juiz enlllpl'IPnft'. ; ..2. otficio ou nwdianfe inirintivn e proPfl:'la dLl dirPL'ln!' da l'L':'PL'l't iYa t':'cola. o qual justifieará em
l"mHiamel!tarlo relatorio a conYeniencia ria conce;:;são dclla.
Art.. Ç)(). O juiz explicará ao menor, bem como a SP.U3
pae~. tutor ou guarda, o c~n·rH·f er c o objecto dessa medida.
Art. 97. Si a familia ctn mrnor ou o sen rosponsavel
n~o offM'et.-:'l' st1Hirienles garantias ele moralidade o1.1 não
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puder occupar-se dcllc, deverá este ser collocado de prcJerencia Ci.ll officina uu estabelecimento imltt:;trial ou agrícola.
sob a vigilancia de pessoa designada pelo juiz ou de palrothJ
volunfario acceilo pOl' este; sendo lavrado termo de compromis.::o, assignado pelo juiz, o mcnp.r, o vigilante. ou patrono,
e o chefe de Jamil ia, officina ou estabelecimento.
Art. 98. A pessoa encarregada da vigilancia é obrigada a velar conlinuam(mte pelo comportamento do menor, e a
visital-o freqnentemcnte na casa ou em qualquer outro locai,
onde se ache internado. Não pódc, porém, penetrar á noite
na.!! ilal!itações '10111 o consenlimerüo do dono tla casa. (Juem
imp•ldir o seu licito ingresso será punido com as pr~nas dos
arts 124 e 134, do Codigo Penal.
§ L' Deve tambcm fazer periodicamente, conforme lhü
fôr delerminaao, c todas as vezes que consl{terar util, re!atorio ao juiz sobre a situação tu oral c mal erial do menor'. e
tudo o q11e intnressar á sorte dost.•.
§ 2." Em vista lias inforrnações do r.ncarrogado da vigtlancm, ou espontaneamente, em caso de múo comportamento
ou de perigo moral do menor em liberdade 1.:ioiada, assim
como no caso de serem crcaáos embaraços sysl emalicos :\
vigilancia, o juir. pódc chamar á sua presença o menor, o:-o
paeR, tutor ou guarda, para tomar es0~:trec11ncntos e adoptar a
providencia que conv1e1'.
Art. 9!). O menor internado em escola de reforma poder<'l.
·ObtPt' lifJcl'darle vioiada, eoncnnendo as sPglnntes enadic.;õP~:
a) si tiver 16 armos comvlefos;
b) si houver cumprido, pelo menos, o mínimo leg-al <lo
temvo de internação;
c! si não houver praf icaúo outra inrraqão;
d) si fôr considerado JIIOl'almcnte regenerado;
:
e) si 8Stiver apto a ganhar honradanu~nte a vida, ou tiver
meios rle subsistencin •Jll quem llt'os mimstro;
. . {) si a pesso·a ou familia, em cnja companhia tenha dr~
viver, fôr considerada idonea, de mocJo quo seja pr('Silllti,·e'
.não commettcr outra infracção.
Art. 100. Além do caso do artigo anterior, o juiz ou tribunal pódP pôr o menor em liberdade ·viqiada nos casos dos al't igos, 36, 45 n. IV, 55, a e b, 58, § 1o, 68, § 3°, 72, 73, 81,
175 n. I, 179 ns. I e 11, c sempre que j nlga r tteePssa r io ú
-segurnnça ou mornlidade do mono~'.
CAPITULO IX
DO TRABALII.1 DOS MENOHES

Art. i u1.. E' prohibido em todo o territorio da llepublica
o trabalho aos menores de 1 "l mmos.
Art. 102. Igualmente não se pôde occupar a maiores dessa
idade que l'Ontem menos de J 4 annos. e que não l.enl1am
completando sua instrucçfio pl'irnnria. Todavia, a autoridade
.~OHIJH::>Ic•nte JHHler·ú antol'izae o lrahalho destPs. quando o considere indispPn:o-::IYI'l pat·a a subs isi r~ncia dos mesmos ou de
11ens pacs 011 iJ'J1i;1os, colllfarlfo qt1e l'eerham a mslruq·ão ~~s
colar, que lhes seja possível.
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Art. 10·3. Os menores não podem ser admittidos nas usinas, manufactu.ea:', cst.aldru~, nlinas ou qualquer trabalho
sulJLct·raHco, pedreiras, offieinas e suas dcpendencias. de qualuuer na f li reza que seúam, publieas ou prtvadas. aimh QunnJo es~es eslalJelecimentos lcithaa1 caracter profissional ou de
JJPnPt'iccucia, anttJs da idade de U anno3.
§ 1. o Es~:.\ disposição applicu-se ao aprendizado de menores em qualquer desses estabelecimentos.
§ 2. 0 l~xceptunm-se og eslabcleeimcnl os em que são empregados sómeul.c os mcmht·os da f a mil ia sob a autoridade do
p:w, da mfic 011 do 1utor.
§ 3. 0 Todayia. os menores providos de certificados de ~s
t.udos primarias, pelo menos do curso clemeutar, podem ser:
m11preg·ados a partir da idat..lc de J~ annos.
Art. 1011. São prohibidos aos menores de 18 annos us
trabalhos peJ·igosos ú saudc, á vida, ú moralidade, excessi' amento fatigantes ou qne excedam suas forr:as.
Art. 105. Nenhum menor de idade inferior a 18 annos
p1Sde ser admilltdo nu trabalho, sem que esteja munido de
e cri i ficado de apl idão physica, passado gratuitamente por medieo que tenha qualidade ol'ficial para fazel-o. Si o exume fô~
impugnado pela pessoa legalmente responsavcl pelo menor,
pPcler-se-ha. a seu requerimento, proceder a outro.
Art. 10ü. As autoridades incumbidas da inspecção do trabalho, ou srus dclegarlo~. podem sempre requerer exame medico de ~'.YJos os menores empregados abaixo de 18 annos, para
o effeifo fie verificat· si os trabalhos, de qnc elles estão en•"nrregaclos, r!xcedem suas forç.ns; e têm o direito de os fazer
noandonnr o serviço, si assim opinar' o medico examinador.
Cnbe ao rcspom·ayel legal do menor o direito de impugnar o
cx~une e requerer ou f ro.
Art. 107. Nos institutos em que é dada instrucção primaria, não pódc passar de tres horas por dia o ensino manual ou profissional para menores abaixo de 14 alluc.JS, salvo
~i possuir·cm o alludido certificarlo de curso elementar, c contnretn mais de 12 annos de idade.
Art. 1OS. O trqbalho dos menores. aprendizes ou operarios. ahaixo rle 18 annos. tanto nos estabelecimentos mencionados no art. 103, como nos não mencionados, não póde exccd<'r de seis horas por dia, interrompidas por um ou varias
ri!I'f\tt~c'5 rtõ.~n. flnracfto não pôde ~er inferior a uma hora.
Art. 109. Não podem l!er empregados em trabalhos nocturnos os operarias ou aprendizes mcnore3 de 18 unnos.
Paragrapho unico. Todo trabalhu entre sete horas da
noite c cinco horas da manhã é considerado trabalho noclurno.
Art. 110. As infracções aos artigos anteriores serão punidas com pena de multa de 50$ a 500$, por cada menor empregndo. nfio podendo, porém, a somma total de mnltas exrPdPr <Ir 3 :000*; P, ~m caso de rPincHlf'ncia, á mnlla p<ldf'
sPr addicionada prisão c<>llnlnr de oito dias aft~ ires nwzos.
Paragrapho uni co. Aquclles que, tendo autoridade, cuidado ou vigilancia soln'e o menor, infringirem os dispositivos
des~e capitulo, confiando-lhe ou permittfndo-lhc f.rubaiho
pr{Jhibido, sct·fío punidos com as mesmas penas, e mais a
desl if.u içfio de rcspceth'o poder.
Ar!.. 1 t J. 03 mcno1·e5 do sexo ma~culino de menos de 16
nnnm: ,, M do feminino de menos de 18, nãt~ podem ser em-
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pregados como adores, figurantes, ou de qualquer oulro modo,
nas reprcscnfaçücs puhlicas dadas em lhcatros c oui.J'as easas
de diversões de qualquer gcnero, solJ pena dü multa de 1 :000$
a 3:000$000.
Talllbem sob as nwsmas penas, é inl.crdicto a taes mP-nores todo traballw em estat,elcJiwcnlos thcalraes ou analogos, inelusivc a H'llda de quaesquct' ohjcetos.
§ 1. 'l'odavl'U, a :tnlol'idadc compc~ente p<Jdc. cxcf.'pcionalmenf c, autorizar o ·~mpreg·o de um ou varios menores nos
theatros, para representação de determinadas pecas.
§ 2." Nos café~-concertos c cn.barcts a prohibiçâo Y:J.C at6
á maioridarfe.
ArL 112. Nenhum varão menor de 14 annos, nem mulher
solteira menor de 18 anuos, poder(t exercer occupação alguma
que se àcscmpenhc nns ruas, praças ou logares publicas; MIJ
pena de ser apfJI't~hcndido e jnlg-ado ahandonndo, c imposta
ao ~eu responsavel IP.f'"al 50$ a 500$ iie multa c dez a trinta
dias ele prisão cúllular.
Paragrapho unico. Os menores de H a 1S armos só P·)·dcrão entregar-se a occupações desse genero mediante habiittação perante a autoridade competente, c deverão ter c:;caqn·~
· comsigo o titulo de licença c trazer visível a chapa numcric3
correspondente.
Art. 113. Todo individuo que fizer executar por menores
de idade inferior a 1G annos exercícios de força, perigosos on
de dcslocação; todo individuo que não o pnc ou a mãe, o qnal
p~atiquc as profissõPs de acrobata. saltimbanco, gymnasla.
mostrador de animaes ou direclor de circo ou analogns, que
empregar em suas representações menores de idade inferior n
1ü annos, será punido com a pena de multa de 100$ a 1 :000$
c prisão ccllular d~ tres mczcs a um nnno.
Paragrapho unico. A mesma pena c mais a suspensão do
patrio poder é applicavel ao pae ou mãe que, exercendo as
profissões acima designadas, empregue nas representações filhos menores ele 12 annos.
Art. 114. O pae, a mãe, o tutor ou patrão, e geralmente
fnda pessoa fl'Je tenba al.!Loridade sol.Jre um menor on o lenha
á sua guarda ou aos seu:> cuidados, c que dê, gratuitamente ou
por dinheiro, seu filho, pupillo, aprendiz ou subordinado. rir.
menos dr. j 6 annos. a individuo que exert.:a qualquer das profissões acima especificadas, ou que os colloque sob a direecão de vagahundos, pessoas S('m occupação ou meio de
vida ou que vivam na mendicidade, serão punidos com a
pena de rnulla de 50$ a 500$ c prisão cellular de dez a trinta
dias.
Pat·np·apho nnieo. A nH·~;Illa IH'IlH sc•I'Ú ;rpplicad;r ans interm('diarios ou agentes, qun enlrcg·at·em ou fizPt'l'lll PIÜI'f'g"<ll'
o:>; dilns mC'nore~. c a quem quer que inrluza menores d~ idãde
inferior n 1G annos a drixarrm o domicilio de seus pncs ou
tutorc .., on guardas, para seguirem indidduos dos ncir.m mr.ncionados.
Art. 115. Os menores que houvet·cm de to mal' parte em
f~speciaculos 1heatraes. sejam ou não de companhias infantis.
ou ç:n companhias cqucstres, de acrobacia, prestidig-itação, ou
semelhantes. só serão admit.tido:.: mediante as seguinte:, condições:
1, os cmprczarins nu responsavcis r•cln cspcctacnlo nprPscntarãrJo á aul<.•~idadc fi.scalizadora anforiz<u;ão em d·~·;1rJ~
0
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furma d<'s paes ou roprrs!'l1tantPs lcgacs dos menores, para
que c.strs lomriii parle llil~i l'I'Jll'PSI'IlÍ<H;f•cs, n exporão pm meIIJOJ'ial :tS eotllli~·ÜPS O Ll ll'IIIJ)() UC trabalho uiario dos lllCIIlll'!'~;

Jf, ns menores não trabal11ar~o em mai~ de um cspcctapo1· ditl, salvo JH~l'Jnissã.o cspcrial, ~~ a autoridade fiscalizadora p1ídf' nxig-ir a a lll·t·a~;iio do tclllpo e tnodo du serviço,
si a ,iulgal' el•IIVI'IIÍPIItn :í sawln dos menor·es, nPg-nndo a licPnça, si não ft•t· aCCI)Íf a a alteração indicada, l) eassando-a,
no easo d1) não ser· cxactamcntc observada;

('lllo

lii, é licito á autoridade fiscalizadora exigir que os menores sejam submettidos a exame medico de capacidade physica, c fiscalizar si a alimentação e o alojamento delles são
conformes ás exigencias da hygiene, assim como verificar si
elles são pagos regularmente pela forma convencionada com
seus paes ou representantes legaes;
IY, os menores não tomarão pari c em peças. a c tos ou
se e nas que })ossa m offender o seu pudor ou a sua moralidade,
ou . despertar nelles in ti netos máos ou doentios. ou que não
sejam adequados á sua idade ou ao seu desenvolvimento physico c intellcctual;
V. nfio andnrão em companhia de gente viciosa nu rlc má,
viria.
Art. 116. E' prohihido empregar menores de 18 annos na
eonfccc;.ão, no fornecimento ou na venda de escriptos, impl'esso~, cartazes, rlescnhos, gravuras,
pinturas, emblemas,
imagens ou outros ohjectos, cuja venda, offerta, distribuição,
afixação ou cxposic;.ão são punidos pelas leis penaes como
contrarios aos bons costumes, e bem assim em qualquer genero de trabalho relativo a esses mesmos objectos, que, em...
bGra não incorram na sanec;fto das leis pcnaes, são no nat.nr·eza
a o f fender sua moralidade. Penas: multa de 5()$ a 500~, apprehensão c d1~struição dos objectos.
Art. 117. Os chefes dos estabelecimentos industriaes e
cumnH~reiaes. en1 que são Pmpregados menores de 18 nnnos
como opcrnrios ou aprendizes, são obrigados a v,~Jar pela
manulctwão rios bons costumes· c da decencia publica, hem
como rla hygiene e segurança dos logares de trabalho.
Art. 118. Serão designados em regulamento expedido pelo
go\·et·no quars os gonrt'os de trabalho em que SP.in prohibido
empt·ngar· mcnorrs de 18 annos, como operarias on aprcndizrs. por serr.rn insalub1·rs ou })crigosos, em virtude rlc ficarem os menores. expostos a manipulações ou a emanações
prejudiciaes á saude.
'
Paragrapho unico. Em quanto não fôr publicado. esse regulamento, a qualificaçfío desses trabalhos será feita pelos
fnnccionarios sanit nrios a quem couber, com homologação da
autoridade fiscal rlos frrthalltos dos menores.
Art.. 119. Os pnfrões on ehefes de industria c os locadorns de fnr1:a motriz sãn nhrigarlos a affixar em cada estabelecimento as disposiçõf's legacs concerncnteR ao trabalho dos
menores de 18 annos, c mais vnrt icularmentc as referentes
ú S'lla industria.
Art.. 120. Em todas as salas rle trabalho de opcrnrios menot·es do JR annns. offieinas dos orphnnntos, asylos dr caridade
ou berwficencia, riPpcmlenf os dr. estabelecimentos l'Cli;:;iosos ou
IPigos, df'Yf' SI'J' collo,·:Hin um qnndt·o peemancni.P, indicando
1'111 l'ar:wlf'l'l·~; f:willlll'lll!~ l1•gi\'ni:-<, as ~~ondiçõeR
do trabalho
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dos menores, as horas em que elJJUCt;a e acaba o trabalho, assim como as horas c duruc:ão dos repou3os, c determinando o
emprego do dia.
Art. 121. Os directores dos estabelecimentos referidos no
nrtigo anterio'r devem rcmetter á autoridade fiscal dos trabal'hos dos menores, em cada trcs rnezes, uma rehu;ão nominativa completa dos menores ahi empregados, indicando seus
nome~. data e lo~ar do naseinwnto, assignalamJo em cada t'Cd<u;ftu
mutnc:õcs havidas UCjlOis da remessa da anterior.
Art. 122. Os chefes de industria ou patrões são obrigados
a forrwenr gratuifamt•nte ao 11ae, mãe; t11tor ou guarda do
menot· opcra~·io uma cadt~rneta, na qual serão inscriptos o
nome do menor, a data e o logar do seu nascimento, seu domieilio, a data de entrada para o estabelecimento e a da sabida. E nas dús menores que contarem 18 c 12 annos, será
mencionado que elle possue certificado de instrucc;ão primaria, pelo menos a elementar.
Art. 123. Haverá lambem nesses estabelecimentos um registro, no qual serão mencionadas todas as indicações dos dons
al'tigos anteriores.
Art. 124. Todo individuo qne exerça profissão ambulante,
e tenha ás suas ordens menores de 18 annos. é obrigado a trazer . comsigo . as respectivas certidões de idade, e justificar
perante a autüridadc competente, quando o exigir, a identidade dellcs mediante caderneta ou passaporte.
Art. 125. A infração de qualquer dos dispositivos dn.;
arts. 117 a 121 será púnida com a pena de 20$ a 200$ de
multa, e o dobro nas reine idencias.

as

CAPITULO X
DA VIGiLANGIA SOBRE OS MENORJ!JS

Art. 1:z,6. A autoridade publica cnenl'I'egada da protcecão
aos menore3. póde visitar as escol-as, officinas e qualquer outro
Jogar onde se achem menores, e proceder a investiga!.:ões, tomando as providencias que forem necessariM.
§ 1. ·rambem póde visitar as fami1ias a respeito das
quacs tenha tido denuncia, ou de algum ontro modo venha
a saber, de faltas graYes na protecção physica ou moral dos
menores.
§ 2. 0 Póde ordenar o fechamento dos institutos destinados
exclusivamente a menores, nos casos de infracção das leis d0
assistencia e protecção aos menores e offensas ao.:; bons co.-tumes, procedendo á verificação dos factos em processo snmmarissimo, remettendo depois os culpados ao juizo que couber.
§ 3. As funcções de vigilancia e inspecção podem ser
exercidas por funccionarios PSJH•chu~s sob a din~cção da autorüladc competente.
Art. 127. Nos collegios, escolas, asylos, em todos os institutos de educação ou de instrucção, bem como nos de assistencJa, é prohibida, ~alYo prescripção medica, a subministraeüo de .bebidas a1coolicas aos menores. Pena de multa de 100$:
em caso de reincidencia a multa póde ser elevada até 500$
ou substituida por prisão de oito a trinta dias..
.
Art. 128. A entrada das salas de espectaculos cinema to-'
graphicos é interdicta aos menores de 14 annos, que não se
0

0

ACTOS DO POJ)ER EXECUTIVO

491

puder occupar-se dcllc, deverá este ser collocado de prcJerencia Ci.ll officina uu estabelecimento imltt:;trial ou agrícola.
sob a vigilancia de pessoa designada pelo juiz ou de palrothJ
volunfario acceilo pOl' este; sendo lavrado termo de compromis.::o, assignado pelo juiz, o mcnp.r, o vigilante. ou patrono,
e o chefe de Jamil ia, officina ou estabelecimento.
Art. 98. A pessoa encarregada da vigilancia é obrigada a velar conlinuam(mte pelo comportamento do menor, e a
visital-o freqnentemcnte na casa ou em qualquer outro locai,
onde se ache internado. Não pódc, porém, penetrar á noite
na.!! ilal!itações '10111 o consenlimerüo do dono tla casa. (Juem
imp•ldir o seu licito ingresso será punido com as pr~nas dos
arts 124 e 134, do Codigo Penal.
§ L' Deve tambcm fazer periodicamente, conforme lhü
fôr delerminaao, c todas as vezes que consl{terar util, re!atorio ao juiz sobre a situação tu oral c mal erial do menor'. e
tudo o q11e intnressar á sorte dost.•.
§ 2." Em vista lias inforrnações do r.ncarrogado da vigtlancm, ou espontaneamente, em caso de múo comportamento
ou de perigo moral do menor em liberdade 1.:ioiada, assim
como no caso de serem crcaáos embaraços sysl emalicos :\
vigilancia, o juir. pódc chamar á sua presença o menor, o:-o
paeR, tutor ou guarda, para tomar es0~:trec11ncntos e adoptar a
providencia que conv1e1'.
Art. 9!). O menor internado em escola de reforma poder<'l.
·ObtPt' lifJcl'darle vioiada, eoncnnendo as sPglnntes enadic.;õP~:
a) si tiver 16 armos comvlefos;
b) si houver cumprido, pelo menos, o mínimo leg-al <lo
temvo de internação;
c! si não houver praf icaúo outra inrraqão;
d) si fôr considerado JIIOl'almcnte regenerado;
:
e) si 8Stiver apto a ganhar honradanu~nte a vida, ou tiver
meios rle subsistencin •Jll quem llt'os mimstro;
. . {) si a pesso·a ou familia, em cnja companhia tenha dr~
viver, fôr considerada idonea, de mocJo quo seja pr('Silllti,·e'
.não commettcr outra infracção.
Art. 100. Além do caso do artigo anterior, o juiz ou tribunal pódP pôr o menor em liberdade ·viqiada nos casos dos al't igos, 36, 45 n. IV, 55, a e b, 58, § 1o, 68, § 3°, 72, 73, 81,
175 n. I, 179 ns. I e 11, c sempre que j nlga r tteePssa r io ú
-segurnnça ou mornlidade do mono~'.
CAPITULO IX
DO TRABALII.1 DOS MENOHES

Art. i u1.. E' prohibido em todo o territorio da llepublica
o trabalho aos menores de 1 "l mmos.
Art. 102. Igualmente não se pôde occupar a maiores dessa
idade que l'Ontem menos de J 4 annos. e que não l.enl1am
completando sua instrucçfio pl'irnnria. Todavia, a autoridade
.~OHIJH::>Ic•nte JHHler·ú antol'izae o lrahalho destPs. quando o considere indispPn:o-::IYI'l pat·a a subs isi r~ncia dos mesmos ou de
11ens pacs 011 iJ'J1i;1os, colllfarlfo qt1e l'eerham a mslruq·ão ~~s
colar, que lhes seja possível.
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Art. 10·3. Os menores não podem ser admittidos nas usinas, manufactu.ea:', cst.aldru~, nlinas ou qualquer trabalho
sulJLct·raHco, pedreiras, offieinas e suas dcpendencias. de qualuuer na f li reza que seúam, publieas ou prtvadas. aimh QunnJo es~es eslalJelecimentos lcithaa1 caracter profissional ou de
JJPnPt'iccucia, anttJs da idade de U anno3.
§ 1. o Es~:.\ disposição applicu-se ao aprendizado de menores em qualquer desses estabelecimentos.
§ 2. 0 l~xceptunm-se og eslabcleeimcnl os em que são empregados sómeul.c os mcmht·os da f a mil ia sob a autoridade do
p:w, da mfic 011 do 1utor.
§ 3. 0 Todayia. os menores providos de certificados de ~s
t.udos primarias, pelo menos do curso clemeutar, podem ser:
m11preg·ados a partir da idat..lc de J~ annos.
Art. 1011. São prohibidos aos menores de 18 annos us
trabalhos peJ·igosos ú saudc, á vida, ú moralidade, excessi' amento fatigantes ou qne excedam suas forr:as.
Art. 105. Nenhum menor de idade inferior a 18 annos
p1Sde ser admilltdo nu trabalho, sem que esteja munido de
e cri i ficado de apl idão physica, passado gratuitamente por medieo que tenha qualidade ol'ficial para fazel-o. Si o exume fô~
impugnado pela pessoa legalmente responsavcl pelo menor,
pPcler-se-ha. a seu requerimento, proceder a outro.
Art. 10ü. As autoridades incumbidas da inspecção do trabalho, ou srus dclegarlo~. podem sempre requerer exame medico de ~'.YJos os menores empregados abaixo de 18 annos, para
o effeifo fie verificat· si os trabalhos, de qnc elles estão en•"nrregaclos, r!xcedem suas forç.ns; e têm o direito de os fazer
noandonnr o serviço, si assim opinar' o medico examinador.
Cnbe ao rcspom·ayel legal do menor o direito de impugnar o
cx~une e requerer ou f ro.
Art. 107. Nos institutos em que é dada instrucção primaria, não pódc passar de tres horas por dia o ensino manual ou profissional para menores abaixo de 14 alluc.JS, salvo
~i possuir·cm o alludido certificarlo de curso elementar, c contnretn mais de 12 annos de idade.
Art. 1OS. O trqbalho dos menores. aprendizes ou operarios. ahaixo rle 18 annos. tanto nos estabelecimentos mencionados no art. 103, como nos não mencionados, não póde exccd<'r de seis horas por dia, interrompidas por um ou varias
ri!I'f\tt~c'5 rtõ.~n. flnracfto não pôde ~er inferior a uma hora.
Art. 109. Não podem l!er empregados em trabalhos nocturnos os operarias ou aprendizes mcnore3 de 18 unnos.
Paragrapho unico. Todo trabalhu entre sete horas da
noite c cinco horas da manhã é considerado trabalho noclurno.
Art. 110. As infracções aos artigos anteriores serão punidas com pena de multa de 50$ a 500$, por cada menor empregndo. nfio podendo, porém, a somma total de mnltas exrPdPr <Ir 3 :000*; P, ~m caso de rPincHlf'ncia, á mnlla p<ldf'
sPr addicionada prisão c<>llnlnr de oito dias aft~ ires nwzos.
Paragrapho uni co. Aquclles que, tendo autoridade, cuidado ou vigilancia soln'e o menor, infringirem os dispositivos
des~e capitulo, confiando-lhe ou permittfndo-lhc f.rubaiho
pr{Jhibido, sct·fío punidos com as mesmas penas, e mais a
desl if.u içfio de rcspceth'o poder.
Ar!.. 1 t J. 03 mcno1·e5 do sexo ma~culino de menos de 16
nnnm: ,, M do feminino de menos de 18, nãt~ podem ser em-
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pregados como adores, figurantes, ou de qualquer oulro modo,
nas reprcscnfaçücs puhlicas dadas em lhcatros c oui.J'as easas
de diversões de qualquer gcnero, solJ pena dü multa de 1 :000$
a 3:000$000.
Talllbem sob as nwsmas penas, é inl.crdicto a taes mP-nores todo traballw em estat,elcJiwcnlos thcalraes ou analogos, inelusivc a H'llda de quaesquct' ohjcetos.
§ 1. 'l'odavl'U, a :tnlol'idadc compc~ente p<Jdc. cxcf.'pcionalmenf c, autorizar o ·~mpreg·o de um ou varios menores nos
theatros, para representação de determinadas pecas.
§ 2." Nos café~-concertos c cn.barcts a prohibiçâo Y:J.C at6
á maioridarfe.
ArL 112. Nenhum varão menor de 14 annos, nem mulher
solteira menor de 18 anuos, poder(t exercer occupação alguma
que se àcscmpenhc nns ruas, praças ou logares publicas; MIJ
pena de ser apfJI't~hcndido e jnlg-ado ahandonndo, c imposta
ao ~eu responsavel IP.f'"al 50$ a 500$ iie multa c dez a trinta
dias ele prisão cúllular.
Paragrapho unico. Os menores de H a 1S armos só P·)·dcrão entregar-se a occupações desse genero mediante habiittação perante a autoridade competente, c deverão ter c:;caqn·~
· comsigo o titulo de licença c trazer visível a chapa numcric3
correspondente.
Art. 113. Todo individuo que fizer executar por menores
de idade inferior a 1G annos exercícios de força, perigosos on
de dcslocação; todo individuo que não o pnc ou a mãe, o qnal
p~atiquc as profissõPs de acrobata. saltimbanco, gymnasla.
mostrador de animaes ou direclor de circo ou analogns, que
empregar em suas representações menores de idade inferior n
1ü annos, será punido com a pena de multa de 100$ a 1 :000$
c prisão ccllular d~ tres mczcs a um nnno.
Paragrapho unico. A mesma pena c mais a suspensão do
patrio poder é applicavel ao pae ou mãe que, exercendo as
profissões acima designadas, empregue nas representações filhos menores ele 12 annos.
Art. 114. O pae, a mãe, o tutor ou patrão, e geralmente
fnda pessoa fl'Je tenba al.!Loridade sol.Jre um menor on o lenha
á sua guarda ou aos seu:> cuidados, c que dê, gratuitamente ou
por dinheiro, seu filho, pupillo, aprendiz ou subordinado. rir.
menos dr. j 6 annos. a individuo que exert.:a qualquer das profissões acima especificadas, ou que os colloque sob a direecão de vagahundos, pessoas S('m occupação ou meio de
vida ou que vivam na mendicidade, serão punidos com a
pena de rnulla de 50$ a 500$ c prisão cellular de dez a trinta
dias.
Pat·np·apho nnieo. A nH·~;Illa IH'IlH sc•I'Ú ;rpplicad;r ans interm('diarios ou agentes, qun enlrcg·at·em ou fizPt'l'lll PIÜI'f'g"<ll'
o:>; dilns mC'nore~. c a quem quer que inrluza menores d~ idãde
inferior n 1G annos a drixarrm o domicilio de seus pncs ou
tutorc .., on guardas, para seguirem indidduos dos ncir.m mr.ncionados.
Art. 115. Os menores que houvet·cm de to mal' parte em
f~speciaculos 1heatraes. sejam ou não de companhias infantis.
ou ç:n companhias cqucstres, de acrobacia, prestidig-itação, ou
semelhantes. só serão admit.tido:.: mediante as seguinte:, condições:
1, os cmprczarins nu responsavcis r•cln cspcctacnlo nprPscntarãrJo á aul<.•~idadc fi.scalizadora anforiz<u;ão em d·~·;1rJ~
0
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furma d<'s paes ou roprrs!'l1tantPs lcgacs dos menores, para
que c.strs lomriii parle llil~i l'I'Jll'PSI'IlÍ<H;f•cs, n exporão pm meIIJOJ'ial :tS eotllli~·ÜPS O Ll ll'IIIJ)() UC trabalho uiario dos lllCIIlll'!'~;

Jf, ns menores não trabal11ar~o em mai~ de um cspcctapo1· ditl, salvo JH~l'Jnissã.o cspcrial, ~~ a autoridade fiscalizadora p1ídf' nxig-ir a a lll·t·a~;iio do tclllpo e tnodo du serviço,
si a ,iulgal' el•IIVI'IIÍPIItn :í sawln dos menor·es, nPg-nndo a licPnça, si não ft•t· aCCI)Íf a a alteração indicada, l) eassando-a,
no easo d1) não ser· cxactamcntc observada;

('lllo

lii, é licito á autoridade fiscalizadora exigir que os menores sejam submettidos a exame medico de capacidade physica, c fiscalizar si a alimentação e o alojamento delles são
conformes ás exigencias da hygiene, assim como verificar si
elles são pagos regularmente pela forma convencionada com
seus paes ou representantes legaes;
IY, os menores não tomarão pari c em peças. a c tos ou
se e nas que })ossa m offender o seu pudor ou a sua moralidade,
ou . despertar nelles in ti netos máos ou doentios. ou que não
sejam adequados á sua idade ou ao seu desenvolvimento physico c intellcctual;
V. nfio andnrão em companhia de gente viciosa nu rlc má,
viria.
Art. 116. E' prohihido empregar menores de 18 annos na
eonfccc;.ão, no fornecimento ou na venda de escriptos, impl'esso~, cartazes, rlescnhos, gravuras,
pinturas, emblemas,
imagens ou outros ohjectos, cuja venda, offerta, distribuição,
afixação ou cxposic;.ão são punidos pelas leis penaes como
contrarios aos bons costumes, e bem assim em qualquer genero de trabalho relativo a esses mesmos objectos, que, em...
bGra não incorram na sanec;fto das leis pcnaes, são no nat.nr·eza
a o f fender sua moralidade. Penas: multa de 5()$ a 500~, apprehensão c d1~struição dos objectos.
Art. 117. Os chefes dos estabelecimentos industriaes e
cumnH~reiaes. en1 que são Pmpregados menores de 18 nnnos
como opcrnrios ou aprendizes, são obrigados a v,~Jar pela
manulctwão rios bons costumes· c da decencia publica, hem
como rla hygiene e segurança dos logares de trabalho.
Art. 118. Serão designados em regulamento expedido pelo
go\·et·no quars os gonrt'os de trabalho em que SP.in prohibido
empt·ngar· mcnorrs de 18 annos, como operarias on aprcndizrs. por serr.rn insalub1·rs ou })crigosos, em virtude rlc ficarem os menores. expostos a manipulações ou a emanações
prejudiciaes á saude.
'
Paragrapho unico. Em quanto não fôr publicado. esse regulamento, a qualificaçfío desses trabalhos será feita pelos
fnnccionarios sanit nrios a quem couber, com homologação da
autoridade fiscal rlos frrthalltos dos menores.
Art.. 119. Os pnfrões on ehefes de industria c os locadorns de fnr1:a motriz sãn nhrigarlos a affixar em cada estabelecimento as disposiçõf's legacs concerncnteR ao trabalho dos
menores de 18 annos, c mais vnrt icularmentc as referentes
ú S'lla industria.
Art.. 120. Em todas as salas rle trabalho de opcrnrios menot·es do JR annns. offieinas dos orphnnntos, asylos dr caridade
ou berwficencia, riPpcmlenf os dr. estabelecimentos l'Cli;:;iosos ou
IPigos, df'Yf' SI'J' collo,·:Hin um qnndt·o peemancni.P, indicando
1'111 l'ar:wlf'l'l·~; f:willlll'lll!~ l1•gi\'ni:-<, as ~~ondiçõeR
do trabalho
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dos menores, as horas em que elJJUCt;a e acaba o trabalho, assim como as horas c duruc:ão dos repou3os, c determinando o
emprego do dia.
Art. 121. Os directores dos estabelecimentos referidos no
nrtigo anterio'r devem rcmetter á autoridade fiscal dos trabal'hos dos menores, em cada trcs rnezes, uma rehu;ão nominativa completa dos menores ahi empregados, indicando seus
nome~. data e lo~ar do naseinwnto, assignalamJo em cada t'Cd<u;ftu
mutnc:õcs havidas UCjlOis da remessa da anterior.
Art. 122. Os chefes de industria ou patrões são obrigados
a forrwenr gratuifamt•nte ao 11ae, mãe; t11tor ou guarda do
menot· opcra~·io uma cadt~rneta, na qual serão inscriptos o
nome do menor, a data e o logar do seu nascimento, seu domieilio, a data de entrada para o estabelecimento e a da sabida. E nas dús menores que contarem 18 c 12 annos, será
mencionado que elle possue certificado de instrucc;ão primaria, pelo menos a elementar.
Art. 123. Haverá lambem nesses estabelecimentos um registro, no qual serão mencionadas todas as indicações dos dons
al'tigos anteriores.
Art. 124. Todo individuo qne exerça profissão ambulante,
e tenha ás suas ordens menores de 18 annos. é obrigado a trazer . comsigo . as respectivas certidões de idade, e justificar
perante a autüridadc competente, quando o exigir, a identidade dellcs mediante caderneta ou passaporte.
Art. 125. A infração de qualquer dos dispositivos dn.;
arts. 117 a 121 será púnida com a pena de 20$ a 200$ de
multa, e o dobro nas reine idencias.

as

CAPITULO X
DA VIGiLANGIA SOBRE OS MENORJ!JS

Art. 1:z,6. A autoridade publica cnenl'I'egada da protcecão
aos menore3. póde visitar as escol-as, officinas e qualquer outro
Jogar onde se achem menores, e proceder a investiga!.:ões, tomando as providencias que forem necessariM.
§ 1. ·rambem póde visitar as fami1ias a respeito das
quacs tenha tido denuncia, ou de algum ontro modo venha
a saber, de faltas graYes na protecção physica ou moral dos
menores.
§ 2. 0 Póde ordenar o fechamento dos institutos destinados
exclusivamente a menores, nos casos de infracção das leis d0
assistencia e protecção aos menores e offensas ao.:; bons co.-tumes, procedendo á verificação dos factos em processo snmmarissimo, remettendo depois os culpados ao juizo que couber.
§ 3. As funcções de vigilancia e inspecção podem ser
exercidas por funccionarios PSJH•chu~s sob a din~cção da autorüladc competente.
Art. 127. Nos collegios, escolas, asylos, em todos os institutos de educação ou de instrucção, bem como nos de assistencJa, é prohibida, ~alYo prescripção medica, a subministraeüo de .bebidas a1coolicas aos menores. Pena de multa de 100$:
em caso de reincidencia a multa póde ser elevada até 500$
ou substituida por prisão de oito a trinta dias..
.
Art. 128. A entrada das salas de espectaculos cinema to-'
graphicos é interdicta aos menores de 14 annos, que não se
0

0
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apresentarem acornpanhauos do seus paos ou tutores ou qualquer outro rcsvonsavel.
§ 1." Poderão os csl.al.Jelecimcntos c.inematographiros organiimr Jlara cream;as até t.í annos $C.Ssües dim·mt::1, nas qttaes
sejam e:xhibidas películas inst.ructivas ou recreativas, dcvidamenle approvadas pela autoridade fiscalizadora; c a essas
~essõcs poderão o~ menores de H ~umos comparecer desacompanhados.
§ 2. Em todo caso é vedado nos menores de i4 annos o
accesso a espectaculos, que terminem depois das 20 horas.
§ 3. As crcnnças de menof:i de 5 rumos não poderão em
easn algum ser leva fias ás reprer.cntações.
§ 'L" Hão pro h ih idas reprcsentaç.ões perante menores do
iS annos de todas as fitas que façam temer influencia prejudicial sobre o desenvolvimento moral, intellectual ou physico, c possam excitar-lhes perigosamente a fantasia, despertar instinctos múos ou doentios, corromper pela força de
suas suggestões.
§ 5." ~crá affixado clar3,rr.ente n~ entrada dos locaes de
representações em que limites de idade o csP.cctaculo é accessin•l, sendo prohibida a Yenda de cnlradas aos menores impedidos por lei.
§ 6. O trabalho dos m2norcs nos stadios cincmatographicos é submettido ús regras commummente applicadas aos
outros trabalhos de menor<.:s, l' mais ás seguintes condições:
I, autorização escripta dos pacs ou seus rcsponsavcis
legncs;
li, licença especial da autoridade competente;
III, a preparação c o desenvolvimento das sccna:: não so
realizarão em noras adiantadas da noite, nem em lugares
i nsa lnbr0s ou perigosos;
IV, a obra a l'<'JH'esenl ar será por sua qualidade c duração
~ompat.iYcl com a id:ulc e as condi~6cs physiCas dos menores
! li li' a os quae.5 é pedida autorização, c o as3umplo da representação será tal que não possa cansar damno moral a ellcs;
V, as pr.rmissões a creanças até trcs annos de idade só
sPriio concedidas excepcionalmente, quanrlo a comparticipacão dellas fôr necessaria no interesse da arte e da scicncin,
c· qnanrlo tiverem sido tomadas medidas especiaes para a prot~cçiio da saude e para os cuidados e salYagunrda da crcnnça.
~ 7. Os emprezarios, directores ou dono~ ele es!abelccimen!os cinematographicos, ou os responsaveis pelos espectaculos, que permittircm o accesso destes aos menores prohibidoc:: por lei, firam sujeitos á multa de 50$ a 200$ por
menor admiltido, c ao dobro nas reincidencias. E nas mesmas
penas incol'rcrão juntamente eom essas pessoas os vendedores ou d~slribuidores de cntl'adas, porteiros c empregado3
que vPmlrrem ou pcrmiflircm ingresso a menores interdictos
de necc-so :1ns c"lH'I'f nculos. Do nH'smo modo serão IJUllidas
as vcsf'nas qtw conduzirem eomsigo ti representação menores
aos qttíH'S <'lia (~ intenlieta; ou c:uc tolerem ou permittam qi\.Je
JlH'llorc•s ~oh sua r<'spcmsahil idadp ou a seus cu i dados tenham
ncrc•s!-'o a l'Pj)l'PS<'llfnçfío pruhihirln.
Em c:1so dP rPinr.idPJwi:l. ~d o dir<'r.lor ou dono do eslahPlecimPnlo eincmalngrnohico ou o rcsponsavel pelo espectaculo procedeu intencionalmente, n autoridade judiciaria,
além dessas penas, poderá impor a de fechamento do cstabQ•
0

0

0
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Jecimcnlo c suspensão da exploração cinematographica por
um prazo não excedente de seis mezes.
~ 8. A violação do § 6° deste artigo dará logar á applica'~ão uas penas do nrt. 11 O c seu paragrapho.
·
Art. 129. Os mesmos preceitos applicam-se ao accesso
dqs cspcctaculos em qualquer outrà casa de diversões publicas, resalvados os dispositiYos cspeciacs.
Art. 130. Sob as mesmas penas não é permittido:
aos menores de 18 annos o ingresso em casas de dancino
ou de bailes publicos, qualquer que seja o titulo ou denominação que adoptem;
aos menores de 2 t annns o accesso aos cafés-concerto~,
nwsic-halls, cobarets, bars nocturnos e congencres;
a entrada em casas de jogo aos mrnores de 21 annos.
Art. 131. A autorir·ade protectora dos menores póde emittir tmra a protecÇão e assistencia destes qualquer provimento,
que ao seu p.rudeute arbitrio parecer conveniente, ficando suJeita á responsabilidade pelos ahusos de poder.
0

CAPITULO XI
DE VARIOS Cnll\1ES E CON'fRAVE~!ÇÕES

Al'l. !32. O art. 292 do Cocligo Penal é subsliluido velo
seguinte:
"Ex-c.>.ôr a peri~o de morlc ou de grave c immincnto
damno á saude ou ao corpo, ou abandonar, ou dmxar ao desamparo, menor de hlade inferior a sete annos, que este.ia submel' ido ít Rua autoridade, confiado á sua guarda ou entregue
aos seus cuidados. Pena c:le prisão cellular de tres mezes a
um a1mu
§ 1.0 Si resuUar grave damno ao corpo ou á saude do
mcno!', o culpado será punido com prisão cellular de um a
cinco annos; e de •..:inco a doze, si resultar a morte .
.§ ~.o As penns serão augmen!adas de um terco:
a) si o abandono occorrer em Ioga r ermo;
b) si o crin;e fôr commettido pelos paes em damno dos
filhos, legitimas ou reconhecidos ou legalmente declarados,
ou pelo adoptanfe em damrw du filho adoptivo, ou pe1o tutor
em damno do pupillo.
§ 3. 0 Quan:-:!o o crime recaia sobre infante ainda não inseripto !!O regi!::tro civil, ·e dentro do prazo legal da inscripcão,
para salvar a honra propria ou da mulher ou da mãe, da
de-;cendente, tia filha adoptíva ou irmã, a pena é diminuida
de um lcrc::o a um sexto.
Art. 133. Abandomtr menor de 16 annos de idade, para
com o qual t.enha o dever legal de prover á manutencão. ou
esteja sob a sua guarda ou confiado aos seus cuidados. Pena
de prisão cPllulur de ti·es mezes 'a ttm anno.
J>aragrrt.pho uni co. Quando o abandono ~i dér por ncgligcnr.ia da 1•cs~oa rcspous~vPl pelo menor, a pena será de um
a trcs mcz~s do pri~cto collular c mnlta de 50$ a 500$000.
Art. 134. Negar sem justa causa ao filho, legitimo, natural I)U adoptivo, menor de io annos de idade, os alimentos
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OL' suiJsiclir•s, q.ue lhe devo em virtude de lei ou de uma con'\onção ou de decisão de autoridade competente; deixar de
I,agar, t e1~rlo rcc.nrsus, a sua manul cnção, estando elle cont'iado á lt'reeiro ('Oill es~:a oln·igac;ão; rc~cusal'-!"e a relomal-o,
abandonar. eJlllJm·a não o deixando só, quando clle se at· ku·
'em JH'rig-o de Inorl.e (iu t~lll vet·igo grave e iuunincnl.e ,oara sua
sawte. 11 1'lla de prisi}o eellular de oito dias a d011~ JIICZt'~, e
mull a de 20$ a :!UO$; além da inhibi~·ão do patrio poder.
Art. 13!J. Desencarregar-se do filho, entregando-o a longo
termo aos cuidados. rle pessoas, com as quaes saDia ou t..levw
presumir que ell8 se acha moral ou materialmente em prrigo .
.Pena de prisüo cPllular dt~ qttinzc dias a Ires mezes; c de n1u
a sris n1ezc;:; si a en trcga foi feita com fito de luero.
·
.Art. VHL Suhlrahil', Oll tentar snbtrahir, menor de 18
annos nu proe<~~su cunlm dl!~ intentado em virtude de lei
sobre a prulccçfio da infancia o adolescencia; subtrahil-o 011
tentar suhtl'illlil-o, embora eo1u o sou nonscntimento, á gllarda
·das pessoas a· qur~m a autoridade compet.cnte o lwuvcr <..:OUfiado; induzil-o a fugir do Jogar onde se achar collocado por
aquelle a cu•ja autoridade estiver submetlido on a cuja guarda
estiver confiado ou a cujus cu i dados estiver entrPgue; n5.o o
apresenUn, sem legitima ex(msa, ús pessoas que tenham o
direito do reclama l-o. Pcnas de prisão r,ellular lie trinta dias
a um anno, e multa de 100$ a 1 :000$000. Si o culpado fôr
o vae uu a n1fie ou o Lutor, as penas podem s2r eltvactas ao
ctobro.
Paragrapho unico. Não restituir o menor nos casos deste
artigo. Pena do prisão ccllular de dotis a doze annos.
.. Art. 137. Applicar castigo~:~ immoderados, abusando dos
iileios <-1e correc(';üJ ou disciplina, a menor de 18 anno::, su-·
jeito a sua autol'idade, ou que lhe foi confiado, para crcar,
educar, instruir~ I cr sob a sua guarda ou a seus cuidados Oli.
para o oxcrcicio de uma profis~ão ou arte. Pena de prisão
cellular dc Ires mczcs a um annn; com a inhibição do pafrio
poder ou remoção da tutela, si o culpado fõr uae ou mãe
ou tutor.
·
Art. 138. Dar a menor de 18 annos, sujeito a seu poder,
cargo, guarda on cuidado, máos tratos hanituaes. de maneit·a
que prejudique sua samle ou seu desenvolvimfmto intelleetnai.
pena de prisão ccllular de Ires mezes a um anuo; com mhibicão do patrio poder ou rcmoç.ão da tutela. :.;i o úulpado fôr
o pae ou a mão ou tutor.
· Art. 139. Privar voluntariamente de alimentos ou da
cuidados indispensaveis, ao ponto de lhe comprometter a
t~;aude. menor de 18 annos, sujeito a seu poder ou confiado a
seu cargo ou guarda ou cuidado, e que não esteja em condicões de prover á sua propria manutenção. Pena de prisão
oellular de tres mezes a um anno; eom a. inhibição do patrio
poder ou remoção da tutela, si o culpado fôr o pae, a mãe,
ou tutor.
Art. 140. Fatigar physica ou intellectualmente com excesso de trabalho. por espirifo de lücro, ou por egoísmo, on
por deslnunanidaclf~. menor de 18 annos. aue lhe esteja subordinaclo como empregado, operado, aprendiz, domestico.
alumno ou pensionista, de maneira oue a saude do fatigado
seja affectada ou gravemente compromettida. Pena de t>ri~ão cellular de tres mezes a um anno.
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Art. 141. Nos casos dos quatro artigos precedentes, si os
castigos immodet·adus, os máos tratos, a privação de alimentos ou de cuidados, o excesso de fadiga causaram lesão corvoral grave, ou compromeltcram gru vemento o desenvolvimonto intelleelual do menor, e si o delinquente podia prever
esse resultado, a pena será de prisão cellular de um a cinco
urmos; e de cinco a doze armos, si causara111 a morte, e o delinquente podia prevel-o.
Art. 142. Mendigar em companhia de menor de 18 annos,
ainda que seja filho, ou permittir que menor sujeito a seu
poder ou confiado a sua guarda ou cuidado, ande a mendigar,
it·ancauwute. ou srJiJ proLuxl.o du ca1rlal', locar qualquer· instrumento, representar, offerecer qualquer objecto á venda, ou
cousa semelhante, ou servir-se desse menor com o fim de ex. c !Lar· commi-::;cra~,ão vulJlica. Pena de prisão cellular por um
a tres mezcs; com a inhibição do patrio poder, si fôr o pae,
ou a mãe.
Art. 143. Permittir que menor do 18 annos, sujo i Io a sou
poder ou confiado a sua guarda ou a sou cuidado:
a) frequente casa de jogo prohibido ou mal afamada;
ou ande em com.panhia do gente viciosa ou de má vida;
b) frequente casas de cspectaculos pornographicos, onde
se representam ou apresentam , scenas que podem ferir o
pudo-r ou a moralidade do menor, ou provocar os seus instinctos máos ou doentios;
c) frequente ou resida, sob pretexto ser i o, em casa de
prostituta ou de tolcrancia.
Pena de priaão cellular de quinze di:.ls a dous mczcs, ou
multa de 20$ a 200$000, ou ambas.
Paragrapho unico. Si o menor vier a soffrer algum attentado sexual, ou se prostituir, a pena póde ser elevada ao
douro ou ao trivlo, coiLforme o resvonsavel pelo menor tiver
contrilmido para a frequoncia illicila deliberadamente on por
negligencia grave e continuada.
Art. f!t4. Fornecer de qualquer modo escriptos, imagens,
desenhos ou objcctos obscclloi' a menor de 18 annos. Penas
de prisão cellular por oito a trinta dias; multa de 10$ a 500$000;
apprehensão e destruJção rio ...; escriptos, imagens, desenhos ou
objectos obscenos.
Art. 145. As multas cobradas em virtude de infraccões
das leis protectoras dos menores serão recolhidas ao Thesouro Nacional ou ás repartiçõea fiscaes estaduaes, como receita
especial destinada aos serviços de protccção e assistenci:l
áquelles •
PARTE ESPECIAL

Disposições referentes ao Districto Federal

CAPITULO I
DO JUIZO PRIVATIVO DOS MENORES AR\NDONADOS E

DELINQUENTR~

Art. 146. E' creado no Districto Federal um Juizo de
11! enores, para assistcnc ia, protecção, defesa, processo e jul-

gamento dos menores abandonados e delinquentes, que tenham menos de 18 annos.
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Art. i 47. Ao juiz de menores compete:
I, ,processar e julgar o abandono de menores de 18 annos,
nos lcrnws deste Codigo c os crimes ou eoutravew:ões vor
elles perpetrados;
11, inquirir e examinar o estado physico, mental c moral
dos menores, que comparecerem a juizo, e, no mesmo tempo.
a situação soc1al, moral e cconomica dos pae:;, tutores e responsavcis por sua guarda;
III, orucnar as medidns concernentes ao tratamento, callocação, g·uarda, vigilancia c educação dos menores abandonados ou delinquentes;
IY. decretar a SUS}H'IlSão ou a vet·da do vatrio vouer ou
a destHuicão da tutela, e nomear tutores;
V, 5Upprir o consentimento dos paes ou tutores para
o casamento de menores sulnrdinados á sua jurisdicção;
VI, conceder a emancipação nos termos do art. go, paragrapho nnico, n. 1, do Cudigo Civil, aos menores sob sua
jurisdicção:
YII, expedir mandado de busca c apprehensão de menores, .salYo sendo incidente de acção de nullidade ou anullar;.ão de casnmento ou de desquite, ou tratando-se de casos da
comrwtcncia dos juizc~ de orphãos;
VHI. peoccssm· c .inlgnr as infrucçõcs das leis c dos regulamentos do assistcncia c protccção aos menores de 18 annos;
!X, processar c julgar as acçõcs de soldada dos menores
sob sua jurisdiceão;
X, conceder fiança nos proccs5os de sua compclcncia;
XI, fiscalizar o trabalho dos menores;
XII, fiscalizar os estabelecimentos de preservaçãa c de
reforma, e quacsqucr outros em que se achem menores so~
sua jurisdicção. tomando as providencias que lhe parecerem
nccessaria5:
XIII, prnticar todos os ndüs de jurisdicção voluntaria tendentes ~í protecção e assistencia nos menores de 18 annos. embora não sejam almndlmados, rcsalvada a competencia dos
juizo~ t'le orphãos;
XIV, exercer a~ dmnnis nffrilm:çõcs pertenccnf.es aos
juizes de direito c comprehcnsivas na sua jurisdicção privativa·
_,..
,~
.,~l
, XV, cumprir c fnzer cumprir as disposições deste Codigo, npplicando nos casos omissos as disposições de outras
leis, que forem adaptavcis ás causas civeis c criminacs ria
sua eornpetcncia:
XVI, organizar uma c:3tatistica annual c um relatorio documentado do movimento do ,iuizo, que remctterá ao Ministro
da Justiça e Negocias Interiores;
Art. 118. No juizo privativo de menores haverá mais o
seguinte pessoal:
'1 rm·:ulnr qnc nectlllltJlará as ftmc1:õcs de promotor;
1

mt•dieo-p:;;~·~·lli:tl

rn;

J ndvngado;
1 I':'I'I'ÍYãO;
l l'!"l'l'I'H'llft'S jUl'HllH'llf:tdns;

1 t) ('(lJll!llÍSS:JJ'Í(lS dl' Yigilaneia;
4 offiei<H•s de ,iu::=( ir; a;
1 pol'l eil·o;

1 senentc.
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Art. 149. O curador desempenhará as funcções de curador de orphãos nos processos de abandono, e de suspensão
ou perda do patrio poder ou d~stituição da tutela, e as d9
promotor publico nos processos de menores delinquentes, e
nos das infracções penaes á3 leis de assistencia e protecção
nos menores. Nas outras acções terá as attribuições que lhe
couberem corno representante do ministerio publico.
Art. 150. Ao medico-psychiatra incumbe:
I, proceder a todos os exames mrdicos e chservneürs dos
mrnOI'P~ leYados n juizo, e aos que o j!Iiz determinar;
IT. fazer ás pe~~oas elas familias dos nwnorn~ as visilas
medicas necessarias para as investigac:ões dos ant.ecedcntes
llf'l'l'difar'ios e pesso::w~ rlest('s;
TTI, desempenhar o servic:o mrdico do Abrigo nnnrxo ao
.in izo df~ menorrs.
Art. 1úl. Ao ndvogaffo compete t'•efcnder nos processos
rriminaes os menorPs cn1e não tivPrem defensor. e prestar nos
--,JH'OCf'ssos cíveis assistencia aos litigantes pobres

Art. 152. Aos commissnrios de vigilancia cabe:
T. proceder a todas as investigações relativas aos menores, seus paes, tutores ou encarregados de sua guarda, e cumprir as instJ·ucções que lhes forem dadas pelo juiz;
li, deter ou apprehender os menores abandonados ou dclinquentes, levando-os á presença do juiz;
IH, vigiar os menores, que lhes forem indicados;
:r.v, desempenhar os dE-mais serviços ordenados pelo juiz.
§ 1. 0 Os commis3::trios de vigilancia são da immediata
ronfianca do juiz.
§ 2. Poderão ser admittidas na qualidade de commis~m
rios de vigilancia, voluntarios, secretos e gratuitos, pessoas
idoneas, que mereçam a confiança do juiz.
Art. 153. O escrivão, escrevente juramentado, officiaes
de ju~liçn. porteiro e ~erv.~nf~ exPrrerüo as fnncções que lhe~
são pPculiares e attribuidas por leis, regulamentos e praxe
do fôro.
0 11rngrapho unico. O escrivão é obrigado a ter um registro, no qual serão inscrlptos os assentamentos relaf ivos ao
n1enor, e um promptuario, onde serão reunidos todos llS documentos e papeis uteis ao mesmo.
Art. 154. Serão nomeados:
I, pelo Presidente da Repub1icn, o juiz, o curador, ·1 medico e o advogado;
II, por podaria do ministro da Justiça, o escrivão e os
escreventes juramentados: aquelle mediante concurso, e estes
por proposta do rscrivão;
III, pelo juiz, os demais funccionarios.
Art. 155. O juizo de menores t'' classilficado entre as varag
administrativas da justiça local.
Art.. 156. A substituição do .iuiz de menores e a do curaflor
far-se-hão de accordo com os preceitos da organização da
Justic:a Local do Districto Federal.
0
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Art. 157. O menor, que fllr encontrado abandonado, nos
"termos deste Codigo, ou que tenha commettido crime ou contravenção, deve ser levado ao juizo de menores, para o que
toda autoridade judicial, policial ou administrativa deve, e
qualquer pe~oa póde, apprehendel-o ou detel-o.
Art. 158. A noticia da existcncia d~ qualquer menor no~
casos deste Co digo, pódc srr levada ao .iu íz por todo meio
licito de commünicação.
Art. Hi9. Recebendo o !IH'IlOl'. o juiz o farú recolher an
Abrigo, mandará submettel-o a exame medico e pedagogico, e
iniciará o processo, que na rsprr~ic eonher.
Art. 1.60. Antes dP ser iniciada a acção propria, o juiz
póde proceder administrativamente :í.s investigações que julgar
convenientes, ouvindo o curador de menores quando entender
opportuno.
Art. 1.61. O processo para verificação do estado de abandono de menores é summarissimo.
§ 1..0 Este processo póde começar ex-officio, por iniciativa do curador, a requerimento de algum parente do menor
ou por denuncia de qualquer pessoa, sendo dispensavel a
assistench de advogao o.
§ 2. 0 Iniciado o processo por uma das fórmas indicadas no paragrapho precedente, será notificado o pae, a m5.e.
o tutor ou encarregado da gnarda do menor, para comparecer em juizo. assistir á justificação dos factos allegados, com
intervenção do curador. e apresentar sua defesa, requerendo
as diligencias crn e I h e convier.
§ 3.• Si o juiz quizer mais amplos esclarecimento~. como
exame pericial ou outros, ordenará sua execução no mais
curto prazo .
.
§ 4.° Com as provas produzidas/ irão os autos a conclusão
do juiz, que depois de ouvir o curador. proferirá senffmça.
~ 3.0 Da senfenç.a caherá appellação para o Conselho Supremo da Côrte de Appellação, recebida sómente no effeito
devolutivo.
§ 6. Os prazos. termos e derrmis formalidades do processo
são os determinados no Codig-o de Processo Civil e Commercial para as acções summarissimas.
§ 7.° Conforme a nafurc1.a P- a~ circum~tancias do abanaono o processo póde ser }Juram ente administrativo .
.1\.rt. 162. O processo de ~llSfH'nsfío ou perda do pafrio
poder ou de destituição da tutela é o summario. Entretanto.
si no proce.sso por abandono ficar provado que o pae, a mãe
ou o tutor está incurso em algum dos casos de suspensão.
nerda on de.~fitnieão dn sem poder. o .iniz o decretará na
mesma scnfflnr.a C'm em e dPclnrnr o mPnor ~.handonndo.
Art.. Hi:l. A nrr::fío para l'f'inff'grar.fío rlo patrio poder é
summaria.
·
§ Lo O t.utor. ou a oessoa a que esta confiado o menorserá intimado a apresentar no interesso rlC'stc as ohsC'rYar:ões
e opposições qtw fôr util fazer, e acompanhar o feito at(~
fin.:tl sP-ntenca.
0
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§ 2. 0 O juiz póde decidir a restituição de certos direitos.
nrgando a de outros, segundo as convenioncias do menor. .
§ 3. 0 Determinando a reintegração ou a restituição de
direitos, o juiz fixará, segundo as circtunstancias, a indcmnização devida ao tutor ou guarda do menor, ou declnrnrá
que em razão da indigencia dos vans IH' li hmua indfmlll izar;ão
llavpr:í.
§ .1. O pedido do pan, f;('!Hln l'(•jeil ado, não poder:'i f'er
renovado sinão pela mãe ilmoi··<'Hll', nus termos dos al'ligos
38 c 39.
Art. 1G4. O menor internado por ordPm do juiz em razão
do al't.. 56 póde snr cnl.rrg·ne por ~impl<'s drsparlro, nwdinnto
n•clamnção do l'PSJHl!lsavt•l, q11ando houv,•r ct•sado a catlsa da
in I t~I'IJ:u;ão.
~ 1.0 Um asccndtmtc ou varcnte eollaLnral do menor nas
comli(.'ões dcsl c ar I igo podcr:í. rol~! amai-o, cmqnnnl(, o rcsponsavd por cllc não o fiwr·, on estive1· intpPdido do rt•en)H)l-o;
e o juiz, si considerar idonco o reclamante, póde entregar ..
lh'o por simples despaciho, de accôrdo com os artigos 57 e 58.
§ 2. 0 Da de~isão do juiz, recusando a cntt'Cf.m, cal.Jcr:i.
aggravo para o Conselho Supremo da Cúrte de Appelln.çán.
Art. 165. A cobrança da pensão, a que so refere o art. 41.
se fará ex-o{{icio, nos termos e segundo as fórmulas da accão ·
de alimentos. Da decisão final haverá appellação sómente
no effeito devolutivo, para l} Conselho Supremo da Côrto de
Appollação.
Art. 166. As mullas impostas em virtude dos ar f s. !irl,
75, 89, 90, 92 n. 6 lettra a., c a indcmnização do qno ll'ala n
art. 16:~. § :1", c as dcspezas a que se J'cfcre o al'L f>R, ~ 2", ~erfio
cobradas por meio de acção executiva, intentada e:r-of'fióo.
§ 1. A importancia das multas sc,r:i rn1~olhirla no Th1~som·ü
1'\acional, por meio ele guia passada pelo escrivão: a de doS··
pesa3 ou indcmnizações sei'á cntrcgtlc a quem couu<'t', dPIJoi::;
de passada em .i ui gado a scntcn(.'a.
§ 2. Da ctecisão final cabe appcllnçãn. de cffcHo dc\·olutivo, para o Conselho Su\)rcmo da Côrtc de Appcllação.
Art. 167. A fiança a que ~c referem os arts. ~H> e i'i\l:
n. TI, é sempre definitiva. c só pódc ser v restada por meio
de dt~posito .no·:. cofres publicos em dinheiro, mct.aes ou pedras prcr·iMas. o·.t apolices, on titul'ü:S da rlivida naeion~I. ou
da munieipalidnde; ou hypother>a de immove;.3 livre de prefcrcncias.
!
§ 1.0 A fiança em tacs casos não tem o mesmo caracter
da criminal e sim o de llma caução cível.
§ 2. 0 O valor da fiança srrú rlc 100$ a 1:500$; e, pnra
dotcrminar o seu valor, o jniz tomará em considcraf;.fio afl
cireumstancias pessoaes do menor e as C'ü:ndiçõcs de fortu- ·
na
do fiarfor.
§ 3. O qu,~brnmcnfo rln finn0a importa na perrla da totalidndo do Sl'n valor. c a remoção do menor: e o valor dn-posJt:vj·') será anplicado a favor do Thcsouro Nacional, dcpo1~
de rleduzirlas as cnstas do processo.
§ 4. Do desp:1cho. qnc rlcclnrn pcrrlir;a a quantia nfinnçnd:-t. enhc recurso para o Conselho SupT'Pmo da Côrtc de
Appnllar,fio.
§ 5, A forlo tempo. que achar ronvonicnte. o juiz poderá rrvogar a fiança, mandando restituir sua imp:odancia ao ,
fiador.
·
0
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Art. 168. O menor de f.'a. a 18 :mnos, indigilaclo co:nn
tendo commctfido crime ou contravencão; será processado e
~ulg·atlo segundo as not•tn:ts SI'J.!IIintPs.
Art. HHl. Em caso de erimc a autoridade policial com_
pdente, dentro do prazo maximo de 15 dias, proceded. ás
diligencias de inYest.igação e inquil'i~ão de testemunhas. que
reduzirá a anfos, e remetfer:i ao juiz de nwnores. com o an!:•
de exame de corpo de delicfo. ePrtidão do regiBh'o civil de na~
cimento do menor, individual daelyloscopica, folha de antecedentes, holetim a que se referem os arts. 416 e 417 do Codigo do Proeesso Penal, quaesqucr documentos que se relacionem com a infrac(:ão pr~nal e mais esclarecimentos necessarios.
~ 1. o Si não rt.r possivnl nhfcr a certidão do reg·isfro civil de naseiment.o do mcuot·, será csLe submettido a exame
medico de idade.
§ 2. La\Tado o auto de flagrante pela autoridade competente, esta remctter:i o Int'tHlr sPm demora ao jui?. de menores, c proseguir:i no inquertto.
§ 3. Embo;·a não tenha havido prisão em flagrante,
a autoridade pol ieial apresentará o menor ao juiz. na mesma
occasião em que lhe rcmetter os autos, para o que fará apprehensão delle.
§ 4. o Nenhum menor de 18 annos, preso por qualquer
motivo ou ap·prehendido. poderá ser recolhido a prisão commum; a autoridade policial o recolherá a Jogar apropriado,
separado· dos presos que tenham mais de 18 annos de idade,
e o remetterá sem rlrmora ao jui:r, de menores, solicitando
a este o seu comparecimento ás diligencias, quando sua presença fôr nece~saria.
Art. 170. As autoridades policiaes executarão as diligencias que lhes forem requisitada.~ pelo juiz de menores e prestarão a este o auxilio necl:'ssario.
Art. 171. Todas as diligencias serão feitas em segredo de
jnsl i1:a ~oh pena de responsabi1 idade e as mai,s de direito.
Art.. 17'!. Nos caso~ mn qne honvm· cn-r1)03 mnnol'es d.~
~R nnnoR f' tnaioreR dPssa idade (art. 90), aquelles serão
procnRsados c julgados pnlo .Juiz de Menores, a quem serão
rcmet.tidos pPlo .iniz eriminal r,ompef.cnte os documentos ne(~f~ssarioH Pxl.rahido~; do I'f~Spf'efivo proccss:J.
§ 1. o Os co-reus menores de 18 anno~ comparecerão ao
juizo do processo dos co-reus maiores, isoladamente, só para
serem qualificados e interrogados, em audiencia secreta, seguindo-se os demais termos do processo na presença de seu
defensor.
§ 2. o Desde que sejam recolhidos ao Abrigo de Menores, o
juiz mandará proceder ás investigaç.óed e diligencias preliminares, afim de não retardar o processo ulterior, e ficará esperando 03 documentos que lhe deverá mandar o juiz criminal,
para proseguir como fôr de direito.
Art. 173. Sempre que fôr victima da infacção penal algum
menor de 18 annos, abandonado, pervertido ou em perigo de o
ser, a autoridade policial ou o juiz da formação ria culpa
mandará entregai-o ao juiz de menores, para os fins de direito.
Art. 1i -L O juiz póde nomear curador á. lide, para patrocinar no juizo competente o menor victima da infraccão.
0
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Art. 175. Recebendo o inqueri to policial, o juiz snlJmctferá o menor a exame medico-psychologico e pedagogico, informar-se-ha do seu estado physico, mental e moral, e da situação n:oral, social e economica dos paes, tutor. encarregado
da sua guarda. nomeará defensor, si o não houver, e ouvirá o
curador, t',cpois do que conforme o caso, pódc:
I, julgar sem mais formalidades o menor, quando se tratar de contravenção, que não revele vicio ou má índole. podrndo entregai-o aos pacs, tutor ou encnrregado, depois de
advertir o menor, sem proferir condemnação;
II, proceder summariamente a outras c<iligencia5 para a
inst.rucção do processo, quando se tratar de crime;
JII, proceder aos termos do julgamento, independente de
denuncia, em caso de flagrante dclicto.
Art. f!ü. E' facultado ao juiz:
I, indeferir o requerimento do curador para ser archiva·
do o processo, e proceder ex-o(ficio:
li, independentemente de requerimento do curador, ordenar o depoimento de testemunhas, que não estejam arroladas na denuncia, o que lhe pareçam neces·sarias;
TJI, ordenar as diligencias .que entender convenientes.
Art. 177. Ao menor será dado defensor, que o assista cn
represente em todos os termos do processo, quer compareça,
quer seja revel.
Art. 178. Uonforme a natureza e as circumstancia!=; da
infracção penal o juiz póde dispensar o comparecimento do
menor correndo o processo na presença do seu defensor.
Art. 179. Durante a inst.rucção do processo, o juiz pódr,
conforme os antecedentes do menor, sna idade e a natureza
da infracção penal, e.· a situaç·ão dos paes ou tutor ou guarda:
I, entregai-o aos paes ou tutor ou pessoa delle encarregada, sendo idoneos, eom ohrigaçãc, de o apresentar todas as
YPZPS que fôr necessario;
TJ, entregai-o aos mesmos indivíduos, modianf.e fiança;
III, internat-o no Abrigo do Menores ou em algum in5ltituto quo julgue conveniente.
Art.. 180. O processo imd.ruclorio fias contravrnçõcs ~c
nacs sod. iniciado pela autoridade policial ou peJo juiz, mediante auto de prisão em flagrantp ou portaria expedida e:rofficio. ou por provocação do curador de menores ou da parte
offendida.
§ 1. Em caso de prisão em flagrante será incontinente
lavrado o respectivo auto, em que, depois de qualificado o
contraYentor, deporão duas ou tres tpstemnnhas.
§ 2. Iniciado o processo por portaria, o contraventor
será citado para comparecer 24 horas depois da citação, e
assistir á inquirição de duns ou tres testemunhas, o que se
fará depois de qualificado o contraventor, ou á sua revelia
si não comparecer.
§ 3. Será processado á revelia o contraventor, que não
puder ser encontrado, por ser desconhecido o seu parndeiro.
on que se verifique occultur-se propositalmente, para evitar
a citação pessoal.
§ 4. Lavrado o auto de prisão em flagrante, ou, no caso
de processo mediant,e portaria, inquerida a ultima test.emu0

0

0

0

AGTOS DO PODEH EXECli'l'IVO

501

Art. 149. O curador desempenhará as funcções de curador de orphãos nos processos de abandono, e de suspensão
ou perda do patrio poder ou d~stituição da tutela, e as d9
promotor publico nos processos de menores delinquentes, e
nos das infracções penaes á3 leis de assistencia e protecção
nos menores. Nas outras acções terá as attribuições que lhe
couberem corno representante do ministerio publico.
Art. 150. Ao medico-psychiatra incumbe:
I, proceder a todos os exames mrdicos e chservneürs dos
mrnOI'P~ leYados n juizo, e aos que o j!Iiz determinar;
IT. fazer ás pe~~oas elas familias dos nwnorn~ as visilas
medicas necessarias para as investigac:ões dos ant.ecedcntes
llf'l'l'difar'ios e pesso::w~ rlest('s;
TTI, desempenhar o servic:o mrdico do Abrigo nnnrxo ao
.in izo df~ menorrs.
Art. 1úl. Ao ndvogaffo compete t'•efcnder nos processos
rriminaes os menorPs cn1e não tivPrem defensor. e prestar nos
--,JH'OCf'ssos cíveis assistencia aos litigantes pobres

Art. 152. Aos commissnrios de vigilancia cabe:
T. proceder a todas as investigações relativas aos menores, seus paes, tutores ou encarregados de sua guarda, e cumprir as instJ·ucções que lhes forem dadas pelo juiz;
li, deter ou apprehender os menores abandonados ou dclinquentes, levando-os á presença do juiz;
IH, vigiar os menores, que lhes forem indicados;
:r.v, desempenhar os dE-mais serviços ordenados pelo juiz.
§ 1. 0 Os commis3::trios de vigilancia são da immediata
ronfianca do juiz.
§ 2. Poderão ser admittidas na qualidade de commis~m
rios de vigilancia, voluntarios, secretos e gratuitos, pessoas
idoneas, que mereçam a confiança do juiz.
Art. 153. O escrivão, escrevente juramentado, officiaes
de ju~liçn. porteiro e ~erv.~nf~ exPrrerüo as fnncções que lhe~
são pPculiares e attribuidas por leis, regulamentos e praxe
do fôro.
0 11rngrapho unico. O escrivão é obrigado a ter um registro, no qual serão inscrlptos os assentamentos relaf ivos ao
n1enor, e um promptuario, onde serão reunidos todos llS documentos e papeis uteis ao mesmo.
Art. 154. Serão nomeados:
I, pelo Presidente da Repub1icn, o juiz, o curador, ·1 medico e o advogado;
II, por podaria do ministro da Justiça, o escrivão e os
escreventes juramentados: aquelle mediante concurso, e estes
por proposta do rscrivão;
III, pelo juiz, os demais funccionarios.
Art. 155. O juizo de menores t'' classilficado entre as varag
administrativas da justiça local.
Art.. 156. A substituição do .iuiz de menores e a do curaflor
far-se-hão de accordo com os preceitos da organização da
Justic:a Local do Districto Federal.
0
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Art. 157. O menor, que fllr encontrado abandonado, nos
"termos deste Codigo, ou que tenha commettido crime ou contravenção, deve ser levado ao juizo de menores, para o que
toda autoridade judicial, policial ou administrativa deve, e
qualquer pe~oa póde, apprehendel-o ou detel-o.
Art. 158. A noticia da existcncia d~ qualquer menor no~
casos deste Co digo, pódc srr levada ao .iu íz por todo meio
licito de commünicação.
Art. Hi9. Recebendo o !IH'IlOl'. o juiz o farú recolher an
Abrigo, mandará submettel-o a exame medico e pedagogico, e
iniciará o processo, que na rsprr~ic eonher.
Art. 1.60. Antes dP ser iniciada a acção propria, o juiz
póde proceder administrativamente :í.s investigações que julgar
convenientes, ouvindo o curador de menores quando entender
opportuno.
Art. 1.61. O processo para verificação do estado de abandono de menores é summarissimo.
§ 1..0 Este processo póde começar ex-officio, por iniciativa do curador, a requerimento de algum parente do menor
ou por denuncia de qualquer pessoa, sendo dispensavel a
assistench de advogao o.
§ 2. 0 Iniciado o processo por uma das fórmas indicadas no paragrapho precedente, será notificado o pae, a m5.e.
o tutor ou encarregado da gnarda do menor, para comparecer em juizo. assistir á justificação dos factos allegados, com
intervenção do curador. e apresentar sua defesa, requerendo
as diligencias crn e I h e convier.
§ 3.• Si o juiz quizer mais amplos esclarecimento~. como
exame pericial ou outros, ordenará sua execução no mais
curto prazo .
.
§ 4.° Com as provas produzidas/ irão os autos a conclusão
do juiz, que depois de ouvir o curador. proferirá senffmça.
~ 3.0 Da senfenç.a caherá appellação para o Conselho Supremo da Côrte de Appellação, recebida sómente no effeito
devolutivo.
§ 6. Os prazos. termos e derrmis formalidades do processo
são os determinados no Codig-o de Processo Civil e Commercial para as acções summarissimas.
§ 7.° Conforme a nafurc1.a P- a~ circum~tancias do abanaono o processo póde ser }Juram ente administrativo .
.1\.rt. 162. O processo de ~llSfH'nsfío ou perda do pafrio
poder ou de destituição da tutela é o summario. Entretanto.
si no proce.sso por abandono ficar provado que o pae, a mãe
ou o tutor está incurso em algum dos casos de suspensão.
nerda on de.~fitnieão dn sem poder. o .iniz o decretará na
mesma scnfflnr.a C'm em e dPclnrnr o mPnor ~.handonndo.
Art.. Hi:l. A nrr::fío para l'f'inff'grar.fío rlo patrio poder é
summaria.
·
§ Lo O t.utor. ou a oessoa a que esta confiado o menorserá intimado a apresentar no interesso rlC'stc as ohsC'rYar:ões
e opposições qtw fôr util fazer, e acompanhar o feito at(~
fin.:tl sP-ntenca.
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§ 2. 0 O juiz póde decidir a restituição de certos direitos.
nrgando a de outros, segundo as convenioncias do menor. .
§ 3. 0 Determinando a reintegração ou a restituição de
direitos, o juiz fixará, segundo as circtunstancias, a indcmnização devida ao tutor ou guarda do menor, ou declnrnrá
que em razão da indigencia dos vans IH' li hmua indfmlll izar;ão
llavpr:í.
§ .1. O pedido do pan, f;('!Hln l'(•jeil ado, não poder:'i f'er
renovado sinão pela mãe ilmoi··<'Hll', nus termos dos al'ligos
38 c 39.
Art. 1G4. O menor internado por ordPm do juiz em razão
do al't.. 56 póde snr cnl.rrg·ne por ~impl<'s drsparlro, nwdinnto
n•clamnção do l'PSJHl!lsavt•l, q11ando houv,•r ct•sado a catlsa da
in I t~I'IJ:u;ão.
~ 1.0 Um asccndtmtc ou varcnte eollaLnral do menor nas
comli(.'ões dcsl c ar I igo podcr:í. rol~! amai-o, cmqnnnl(, o rcsponsavd por cllc não o fiwr·, on estive1· intpPdido do rt•en)H)l-o;
e o juiz, si considerar idonco o reclamante, póde entregar ..
lh'o por simples despaciho, de accôrdo com os artigos 57 e 58.
§ 2. 0 Da de~isão do juiz, recusando a cntt'Cf.m, cal.Jcr:i.
aggravo para o Conselho Supremo da Cúrte de Appelln.çán.
Art. 165. A cobrança da pensão, a que so refere o art. 41.
se fará ex-o{{icio, nos termos e segundo as fórmulas da accão ·
de alimentos. Da decisão final haverá appellação sómente
no effeito devolutivo, para l} Conselho Supremo da Côrto de
Appollação.
Art. 166. As mullas impostas em virtude dos ar f s. !irl,
75, 89, 90, 92 n. 6 lettra a., c a indcmnização do qno ll'ala n
art. 16:~. § :1", c as dcspezas a que se J'cfcre o al'L f>R, ~ 2", ~erfio
cobradas por meio de acção executiva, intentada e:r-of'fióo.
§ 1. A importancia das multas sc,r:i rn1~olhirla no Th1~som·ü
1'\acional, por meio ele guia passada pelo escrivão: a de doS··
pesa3 ou indcmnizações sei'á cntrcgtlc a quem couu<'t', dPIJoi::;
de passada em .i ui gado a scntcn(.'a.
§ 2. Da ctecisão final cabe appcllnçãn. de cffcHo dc\·olutivo, para o Conselho Su\)rcmo da Côrtc de Appcllação.
Art. 167. A fiança a que ~c referem os arts. ~H> e i'i\l:
n. TI, é sempre definitiva. c só pódc ser v restada por meio
de dt~posito .no·:. cofres publicos em dinheiro, mct.aes ou pedras prcr·iMas. o·.t apolices, on titul'ü:S da rlivida naeion~I. ou
da munieipalidnde; ou hypother>a de immove;.3 livre de prefcrcncias.
!
§ 1.0 A fiança em tacs casos não tem o mesmo caracter
da criminal e sim o de llma caução cível.
§ 2. 0 O valor da fiança srrú rlc 100$ a 1:500$; e, pnra
dotcrminar o seu valor, o jniz tomará em considcraf;.fio afl
cireumstancias pessoaes do menor e as C'ü:ndiçõcs de fortu- ·
na
do fiarfor.
§ 3. O qu,~brnmcnfo rln finn0a importa na perrla da totalidndo do Sl'n valor. c a remoção do menor: e o valor dn-posJt:vj·') será anplicado a favor do Thcsouro Nacional, dcpo1~
de rleduzirlas as cnstas do processo.
§ 4. Do desp:1cho. qnc rlcclnrn pcrrlir;a a quantia nfinnçnd:-t. enhc recurso para o Conselho SupT'Pmo da Côrtc de
Appnllar,fio.
§ 5, A forlo tempo. que achar ronvonicnte. o juiz poderá rrvogar a fiança, mandando restituir sua imp:odancia ao ,
fiador.
·
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Art. 168. O menor de f.'a. a 18 :mnos, indigilaclo co:nn
tendo commctfido crime ou contravencão; será processado e
~ulg·atlo segundo as not•tn:ts SI'J.!IIintPs.
Art. HHl. Em caso de erimc a autoridade policial com_
pdente, dentro do prazo maximo de 15 dias, proceded. ás
diligencias de inYest.igação e inquil'i~ão de testemunhas. que
reduzirá a anfos, e remetfer:i ao juiz de nwnores. com o an!:•
de exame de corpo de delicfo. ePrtidão do regiBh'o civil de na~
cimento do menor, individual daelyloscopica, folha de antecedentes, holetim a que se referem os arts. 416 e 417 do Codigo do Proeesso Penal, quaesqucr documentos que se relacionem com a infrac(:ão pr~nal e mais esclarecimentos necessarios.
~ 1. o Si não rt.r possivnl nhfcr a certidão do reg·isfro civil de naseiment.o do mcuot·, será csLe submettido a exame
medico de idade.
§ 2. La\Tado o auto de flagrante pela autoridade competente, esta remctter:i o Int'tHlr sPm demora ao jui?. de menores, c proseguir:i no inquertto.
§ 3. Embo;·a não tenha havido prisão em flagrante,
a autoridade pol ieial apresentará o menor ao juiz. na mesma
occasião em que lhe rcmetter os autos, para o que fará apprehensão delle.
§ 4. o Nenhum menor de 18 annos, preso por qualquer
motivo ou ap·prehendido. poderá ser recolhido a prisão commum; a autoridade policial o recolherá a Jogar apropriado,
separado· dos presos que tenham mais de 18 annos de idade,
e o remetterá sem rlrmora ao jui:r, de menores, solicitando
a este o seu comparecimento ás diligencias, quando sua presença fôr nece~saria.
Art. 170. As autoridades policiaes executarão as diligencias que lhes forem requisitada.~ pelo juiz de menores e prestarão a este o auxilio necl:'ssario.
Art. 171. Todas as diligencias serão feitas em segredo de
jnsl i1:a ~oh pena de responsabi1 idade e as mai,s de direito.
Art.. 17'!. Nos caso~ mn qne honvm· cn-r1)03 mnnol'es d.~
~R nnnoR f' tnaioreR dPssa idade (art. 90), aquelles serão
procnRsados c julgados pnlo .Juiz de Menores, a quem serão
rcmet.tidos pPlo .iniz eriminal r,ompef.cnte os documentos ne(~f~ssarioH Pxl.rahido~; do I'f~Spf'efivo proccss:J.
§ 1. o Os co-reus menores de 18 anno~ comparecerão ao
juizo do processo dos co-reus maiores, isoladamente, só para
serem qualificados e interrogados, em audiencia secreta, seguindo-se os demais termos do processo na presença de seu
defensor.
§ 2. o Desde que sejam recolhidos ao Abrigo de Menores, o
juiz mandará proceder ás investigaç.óed e diligencias preliminares, afim de não retardar o processo ulterior, e ficará esperando 03 documentos que lhe deverá mandar o juiz criminal,
para proseguir como fôr de direito.
Art. 173. Sempre que fôr victima da infacção penal algum
menor de 18 annos, abandonado, pervertido ou em perigo de o
ser, a autoridade policial ou o juiz da formação ria culpa
mandará entregai-o ao juiz de menores, para os fins de direito.
Art. 1i -L O juiz póde nomear curador á. lide, para patrocinar no juizo competente o menor victima da infraccão.
0

0

ACTOS DO PODER EXECUTlYO

505

Art. 175. Recebendo o inqueri to policial, o juiz snlJmctferá o menor a exame medico-psychologico e pedagogico, informar-se-ha do seu estado physico, mental e moral, e da situação n:oral, social e economica dos paes, tutor. encarregado
da sua guarda. nomeará defensor, si o não houver, e ouvirá o
curador, t',cpois do que conforme o caso, pódc:
I, julgar sem mais formalidades o menor, quando se tratar de contravenção, que não revele vicio ou má índole. podrndo entregai-o aos pacs, tutor ou encnrregado, depois de
advertir o menor, sem proferir condemnação;
II, proceder summariamente a outras c<iligencia5 para a
inst.rucção do processo, quando se tratar de crime;
JII, proceder aos termos do julgamento, independente de
denuncia, em caso de flagrante dclicto.
Art. f!ü. E' facultado ao juiz:
I, indeferir o requerimento do curador para ser archiva·
do o processo, e proceder ex-o(ficio:
li, independentemente de requerimento do curador, ordenar o depoimento de testemunhas, que não estejam arroladas na denuncia, o que lhe pareçam neces·sarias;
TJI, ordenar as diligencias .que entender convenientes.
Art. 177. Ao menor será dado defensor, que o assista cn
represente em todos os termos do processo, quer compareça,
quer seja revel.
Art. 178. Uonforme a natureza e as circumstancia!=; da
infracção penal o juiz póde dispensar o comparecimento do
menor correndo o processo na presença do seu defensor.
Art. 179. Durante a inst.rucção do processo, o juiz pódr,
conforme os antecedentes do menor, sna idade e a natureza
da infracção penal, e.· a situaç·ão dos paes ou tutor ou guarda:
I, entregai-o aos paes ou tutor ou pessoa delle encarregada, sendo idoneos, eom ohrigaçãc, de o apresentar todas as
YPZPS que fôr necessario;
TJ, entregai-o aos mesmos indivíduos, modianf.e fiança;
III, internat-o no Abrigo do Menores ou em algum in5ltituto quo julgue conveniente.
Art.. 180. O processo imd.ruclorio fias contravrnçõcs ~c
nacs sod. iniciado pela autoridade policial ou peJo juiz, mediante auto de prisão em flagrantp ou portaria expedida e:rofficio. ou por provocação do curador de menores ou da parte
offendida.
§ 1. Em caso de prisão em flagrante será incontinente
lavrado o respectivo auto, em que, depois de qualificado o
contraYentor, deporão duas ou tres tpstemnnhas.
§ 2. Iniciado o processo por portaria, o contraventor
será citado para comparecer 24 horas depois da citação, e
assistir á inquirição de duns ou tres testemunhas, o que se
fará depois de qualificado o contraventor, ou á sua revelia
si não comparecer.
§ 3. Será processado á revelia o contraventor, que não
puder ser encontrado, por ser desconhecido o seu parndeiro.
on que se verifique occultur-se propositalmente, para evitar
a citação pessoal.
§ 4. Lavrado o auto de prisão em flagrante, ou, no caso
de processo mediant,e portaria, inquerida a ultima test.emu0
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nha, trnrlo sido iniciado o p:r:occ~so por autoridade policial{
Psfa r~mettcrú os :tufos ao ,)UI~. dentro em !?1 !toras, salvo o
rl ispostn 110 ~ ,6o.
§ !>. 0 No caso dr prisfío em flagrante ou de busca, serão
logo nrrecadndos e depositndos os objectos e valores que, nos
lermos da lei, passem a pertrnccr á Fm~enda Nacional, por
forea de sentença condcmnatoria.
§ 6. Nas contravenções que deixem vestigios ou exijam
comprovação mais precisa do facto, a a 1 ttoridnde procederá ás
tmscas, apprehensões, acareações, exames de qualquer natmrcza, identificar,ãiJ do confravcntor, c outras diligencias.
que se tornem necessarias, de accordo com os arts. 230 ~ 2 W
do Codigo do ProcPsso Prnal. e juntará ao processo OR ~scri
pfns. do('tlllll'llf.ns (' oh.iret.os, f)tlc sirvam de clcmonlns de con0

\'Ícr•ãn.

· § 7.o A7 diligencias, a f)Ue se r·cfere es 1 e artigo, rlrvr1·fi:'
ficar conch1idas em t.res dins, após o auto de flagrante. ou
a inquiriçâo da ult.ima testemunha no caso de inicio por ·
portaria.
§ 8. A folha de anfrccdentes do contravcntor deverá ap- ·
rnrrrrr junta nos autos mrdiante a individual dartyloscopica,
brm como o holrtim rle investigações prescriptas pelos artigos 416 e 417 do Codigo do Processo Penal.
§ 9. No~ ra~o~ em qur o contraventor se livra solto ou
afian('ndo, a a11lforirl<1rll! policial 011 n juiz. antes de o pôr em
liherrlade, '' fará assignar termo de comparecimento em
juizo, em dia e hora qne ficarão designados, de accordn com
os prazos estabelecirlos nos paragraphos anteriores. Da mesma forma se procrderá nos processos por portaria aos quaes
fôr presrnte o conf raYentor, finda a inquirição das testemunhas.
Art.. !81. Para o julgamento de contravrmc;ão, o .JUIZ, recebidos os autos que a autoridade policial lhe houver remettido,
ou proseguindo si perante elle t.iYer siJo iniciflrln o p:·nra~..:o.
~uhmot.terá o menor ás invesfigaç.õ·ns ~ dilicrncia'\ prcliminnres, ordenadas pelo art. 175, mandará ouvir o curador de mPnores. no prazo improrop:avel dr 2.1 horas. e depois manrfarú
intimar n cont.raventor, fazendo-o rondllzir a jn izo, si cstiv,:~r
detido.
§ 1.° Comparecendo o contraventor, proceder-sc-ha ao interrogaforio.
§ 2. Em seguiria será concedido o prazo de frc., dias ..
para apresentar allegaçúes de defesa e o rol dns testemunhas, que th•er, até uo maximo de tres. sendo-lhe tambem
permiUido nas allegações requerer as diligencias que julgar
nccessaria s á sua defesa; devendo ser feita dentro dc. cinco
dias a proclucção dessas provas e diligencias.
§ 3. o O juiz poderá, ex-of(icio ou a requerimento do accnsaclo, reinquirir as testemunhas que depuzcram perante a
auloridafl(~ policial.
§ 4. Tnrminadas as rn·ovas rle defesa ou sem ellas, si o
accusado nada tiver requerido, on fôr revel, será ouvido o
curador, no prazo de tres dias, e os autos serão conclusos ao
juiz, que, depois de fazer sanar as nullidades que encontrar
no processo, e proceder :ís diligencias que julgar necessarias
ao esclarecimento da verdade, proferirá a sentença no prazo
de cinco dias.
0
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Ar L 1•8:2. Da sentença cabe appellação, com offeit.o devolutivo, para o Conselho Supremo da COrte de .Àippellacão.
Ar!.. 183. O julgamento, nos cai'us de dei Í('.( o se l'al':Í. !'egunclo o processo seguinte:
I, apresentada a denuncia ou queixa, o juiz mancl!J.rá
antuaLa e decidirá sobre sua acceitação ou rejeição; ou si
o processo fôr instaurado c.r-o{{icio, manclani autuar a 1101laria incial;
II, no dia designado, o jn ir, interrogará o menor. ouvir:i
as testemunhas, com assistencia do curador e do defensor,
procedendo ás demais diligencias necessaria's;
IH, d!~pois o procos~o seguirá os formos e ac!os dos §§ 2o
c 4° do artigo antecedente.
Art. 18L Da sentença cabe appellação, com effeito d!~
Yolul iYo, para o Conselho Supremo da Corte de Appellação.
Art. 185. As infracções das leis ou dos regulamentos de
assistencia e protecçüo aos menores pratiGndas por indivíduos que tenham mais de 18 annos, as quacs não e~tc.iam
subordinadas por este Codigo a processos espcciaes, seriiu
processadas e julgadas:
I, si constituírem crimes, de accôrdo com o processo e
jnlganwnto da competencia dos juizes de dirP.ito, instituído no
etpil.nlo \'l do titulo YIII do Codigo do Processo Penal;
IT. si constituírem contravenções punidas com prisão on
com prisão e multa, o processo seguirá os termos do capitulo
\'I elo titulo IX do Codigo do Proc,~sso Penal;
III, si só lhes forem corr.minadas simples multas.
~crú seguido o processo do capitulo VII do titulo IX do Codigo
do Processo Penal, eom as modificações dccotTimtes da organizaçfto do .Juizo do .l\lcnores.
§ Lo Os processos podem ser iniciados pelo juiz ou pela
autoridade policial, mediante auto de prisão em flagrante ou
portaria expedida ex-o{{icio, ou por· provccação da Curadoria
on da parte offendida, ou por auto elo infracção lavrado pelos
commissarios de vigilancia.
§ 2. Nos casos do n. III, o auto de infracção lavrado pelo
co.mmissario de vigilancia~ com as formalidades prescriptas
nas leis, basta para fundamento c:o processo .
.·\rf. 186. Os julgamentos dos recursos das decisões do
juiz do menores serão feitos de accordo com os rcgul:unenlos
ôa Côrto de AppellaÇão.
§ 1. As partes arrazoarão na instancia inferior.
§ 2. O juiz remeUerá os autos a superior instancia. justificando succintamento a decisão recorrida.
§ 3." O prazo para a remessa dos recursos de appollação
Rcrá de 30 dias, cahelldo cinco dias a cada uma das partes
para arrazoar e cinco dias ao juiz para justificar a sentença.
Arl. 187. Dos nulos rfp nr·urp:-~o. do rP!!i.;fr·n judirinl n•t
dos assentamentos das es·colas não se extrahirão certidões.
excepto as necessarias :.í instruc.ção de outro processo.
Art. 188. As leis de orga·nizacão judiciaria e de procragso
da justiça local do Districto Federal são subsidiarias de.~tP.
Godigo. nos casos omissos, quando forem com eiie compatrvei~ •.
0
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CAPITULO III
DO ADRlGO DE MENORES

Ar·t. iR!l. Suhordinnrlo no .Tuiz do ~J~norP~. hn,·c·r~ nm
Abriao, destinado a receber provisoriamente, at.é que tenham
()cstino ()efinitivo, os menores abandonados e delinquentes.
Art. 190. O Abrigo compor-se-ha de duas divisôes, uma
masculina e 1outra feminina; ambas ~nbdividir-se-hão em
secções de abandonados e delinquentes: o n~ menores serão
distribuidos em turmas, c~"uforme o motivo do recolhimento,
!-ma idade e grão de perversão.
Art. 191. Os menores se occuparão em exercicio3 de
l~itura, escripta c contas, Iicões de C'Ousas e desenho, em tra.
balhos manuaes, gymnastica e jogos desportivos.
Art. 192. Qualquer nwnor. que dn entrada no ,\ lJri(ln.
será recolhido a um pavilhão de observação, c:om aposQntos
oo isolamento, depois de inscripto na secretaria, photographado. submettido á identificação, e examinado pelo mediC'o e
por um professor; e ahi será conservado em observnção dur·ant.o o tempo necessario.
Art. 193. O Abrigo terá o pessoal seguinte, com os vencimentos constantes da tabella annexa:
f director;
1 escripturario:
1 amanuense;
1 almoxarife:
,f identificad·or;
f auxiliar de identificador-:
f professor primaria;
1 professora primaria:
1 mestre de gy.mnastica;
f mestre de trabalhos manuaes:
1 inspector;
1 inspectora;
e o pessoal subalterno de nomeação do director, constante dll
mesma tabella.
Art. 194. O director será nomeado por decreto: o escripturario, o amanuense, o almoxarife, o identificador e o auxiliar de identificador, os professores e mestres, os inspectores serão nomeados por portaria do \Ministro da Justiça; o;;
demais pelo director.
Art. 195. O director receberá ordens do juiz de menore3
directamente.
Art. 196. O Abrigo terá um regimento interno approvado pelo ministro da Justica e Negocias Interiores.
Art. 197. O Juizo de Menores funcciona'rá no mesmo edifício do Abrigo.
CAPITULO IV
DOS INSTITUTOS DISCIPLINAREI3

Art. H>S. E' rrPnc!a uma escola rl" prP!'lervn('fi" pnrn m"nores do ~e:xo feminino, que ficarem sob a orolec~ão da o.HJlo.
r idade publica.
·

Art. 199. Essa escola é destinada a dar educa cão physica.
mol'al, profissional e litteraria ás menores, que a ella forum
recolhidas nor ordem do juiz compcter:te.
Art. 200. A ella não serão recolhidas menores com
idade inferior ~ sete annos, nem excedente a ts.
Art. 201. A escola será constituida tJOr pavilhõns pro~i
mos uns dos outros, mas indeper:dentes, cada um dos quacs
abrigará tr('s turmas de educandas, constituídas cada uma por
numero ;não superior a 20, e com capacidade nara 300 menore3
uLandonarlas.
§ 1. o Haverá um pavilihão para menores que forem proC\'SSadas c julgadas por ir~fracção da lei penal.
§ 2. 0 Haverá t.ambem pavilhões divididos em compartimentos, destinados á observação das menores á sua entrada
e ás indisciplinRdas.
Art. 202. A's menores serão ensinados os seguintes offi ..
cios:
Costuras c trabalhos de agulha:
Lavagem de roupa;
Engommagem;
Cozir:ha;
l\Ianufactura de chapéos;
Dacf.ylographia;
Jardinagem, horticultura, pomicultura e criac.ão de r~.veÇf.
§ 1 . o Os officios irão sendo creados, á medida que o des ..
envolvimento da escola o permittir.
§ 2. o Os serviços domesticos da escola serão auxiliados
pelas alumnas de accordo com a idade, saude e forças de lias.
Art. 203. A Escola Quinze de Novembro é destinada á
preservação dos menores abandonados do sexo masculino.
Art. 204. Haverá uma escola rle re(nrma. destinada a receber, para regenerar pelo trabalho, educação e Jnstrucção,
os menores do sexo masculino, de mais de 14 annds e menos
de 18, que forem julgados pelo juiz de menores e por este
mandados internar.
Art. 205. A Escola de Reforma será con~titnlda por pa'vilhões proximos, mas independentes, abrigando cada qual
tres turmas de internados, constituida cada uma por numero
não superior a 20 menores, para uma lotação de 200 delinquentes.
Haverá tambem pavilhões divididos em compartimentos,
destinados á observação dos menores, á sua entrada no estabelecimento, e á punição dos indisciplinados.
Art. 206. A Escola de Ueforma terá o .lõ:t!guintc pessoal:
1 director;
1 escripturario;
1 amanuense;
1 almoxarife;
i medico;
i pbarmaceutfco:
f dentista;
1 instructor militar;
.'1, professorns primarit'ls;
4 mestres de officinas:
1 mestre de desenho;
1 mestre de musica;
1 mestre de gymnastica:
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t inS]JPelor geial:
4 ir:sprctore<.::
r o pr~snal subalterno de nomrn.ção do dircctor, eonstantc da
l.a!H•tla annexa.
~ 1.0 O Governo escolhera a:; officinas (.;ue devem ser
inslalladas.
~ 2. o Para eada f.urma do intí"'rnados haYrrá um. pl't'fC.:>~or. lllll inspecfr•r, dous guardas e um servente.
~ 3. o :\ • medida que se fm·pm organizando as turmas rcg~tlnmenf~lrPs, ir:'t ~~'ndo r:omc~.rlo n respcct iYo prs~;rml.
Art. 2fl7. O ri ircclor será nomeado pm· decreto: o sPcretr.rio. o medico. n nha.r·nla~L'utieo. o d~"ntista, o es<\riplurario.
o anlfllllll)ll:-'1~, o n:mn.-mrifc. os pro!'nssorcs. os rnr:stres e o::;
insp(•clnl'ns, pm· pcr·laria do 1\Tinistrn da .Tllslic:a; os demai~
Clllpr·egados, lJOI' portaria do dircctm·.
Art. 208. O '-1ovcrno pó de confiar a associações civis de
s~ua escolha a dirccção e administração dos institutos subordinados ao Juizo de l\lenores, exccpluadas a E.~eola 15 de ~o_
vembro e a Eseola João Luiz .Alves, ontregando-·lhes as verbas
destinadas ao custeio e manutenção delles.
Art. 209. .As escolas de qualquer dos sexos, em todas
'\s secç[íes. obsC';·varii.o no seu funccior:amcnto as regras estipularias nn::: artigos seguintes.
Art. 210. Cada turma ficará sob a regencia de um profossor, qne trata~·i pateri1almente os menore:,, mo! ando com
estes, padilhanrln de seus trabag.os e divertiJner:to!'S, occupanr!u-se de sua cduca<;:ão individual, incutindi)-E1c.;; os principio;;
e sentimentos de moral necessarios á sua regPnerar;ão. obser\'audo ru ithdo-3-allH'Lir em cada um seus Yidos. tendcncia~.
nffri<;õcs, virtudes, o::; PffPitos rla cducat;ão qur "crcbem, e o
mais que seja digno de attenc~o, annotando suaf3 observaG0cs
em livro PSpP.eial.
Art. 211. Aos menores será ministrada educacão physic:l, moral, profL;sional e litteraria.
§ 1." A educação physiea comprehendeni a hygier:e, a
gj mnastiea, os cxcreieios militares (para o sexo mas0ulmo),
us jn~n~ riPsportivos, e todos os cxnrclcios proprios para o dP-~
envolvinwnto c robustecimento do organismo.
~ :.! • o A edncação moral so~á dada pelo ensino da mera I
pratica, abrangendo os deveres do homem para comsic:Ço, a tal~~ilía. a Pscola; a officina. a sociedade c a Patria. Serão facnltarlns aos internados as praticas da religião de cada um
cumpatiYcis com o regimen escolar.
§ a.u A educacão profissional consistirá na aprendizagem
do uma arte ou de um officio, adequado á idade, força f' caP~Icidado do'> menores e ás cor.'dições do estabelecimento. Na
P~eolha
da profissão a adnptar o director attenderá :'i. ir:formação do medico, procedencia tir1mna ou rural do menor,
~ua inclinação, á aprer:dizagem
adquirida anteriormente no
internamento, A ao nrov:wel dPst.ino.
§ 4 .• A ctlucaçfio Iittcraria constará do ensino prinmrio
obrigaforin
Art. 212. O producto liquido d'a venda de artefactos e
dos tranalllos dn campo realizados pelos alllltlr:o-; som UlVH.tí!lo
em tres p:utus iguacs: uma srrâ appl~cnrla ú <'Omnra rir mafPrias primas e ás despesas da casa; outra a premios e gratifica~,;õcs aos menores, que se distinguirem por sua assiduída-
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de e pcri~Ül no trabalho, por Sí'.li estudo e applicação, por seu
comportamento e rcgenera~;ào rnora1; e a terceira vun;:;t.HU1:'d
um peculio dos mcr:ures, que será depositado trimesl.ralltteiW.J
l!m caJeruetas da Ga.i:xa :Economica, o lhes será entregue á
~ulliua uo estabeleciJiwnto.
Art. 213. No regulamento das escolas se estabelecerá o
tes·i:..nen o e premi os e punições applicaveis aos educandos.
l•aragrapho unico. :::ião expressamente pronibidos os easfigos eorporaes, qualquee que seja a fórn1a que revistau1 .
.\rt. ~14. O JUit'., ao mandar internar o menor, enviará
uma noticia sobre a natureza du cnmc ou (jumravew,,:at' u
~u as c i n:u rn~' tancia~; eullljJ(H'lamento, habltus e anteceuen W::i
<lo menor; o caracter, a uwi·aiiJaLie, a situat:;ao e os mews de
vida do p<.~e, müc, tut.ur ou pessoa oncal'l'egada de sua p;uanlu;
c todas a::; demau; ir:formaçõe.s utei.s ao conhecimento das c'J!ldições pnysieas, inlclleduaes o mo1·aes íJo internado o sua familia.
Art. 215. Os directores dos estabelecimentos são da: immodiata confiança do Governo, que os nomeará e demittirá li\Tewente.
~ 1. o As relacõe.s entre o juiz de menores e os dircctore3
das escolas se tarao sem depeuúcncia do Oo verno.
·
~ ~.o Us directores receberão ordens do juiz de menores
direclamente.
§ 3. No que se referir pessoalmente aos menores, ao regimeu educativo C diSCiplinar• r;estes, OS direClOl'OS dependem
exdu~ivamente do juiz do menores.
§ 4.o Os directores remetterão ao juiz de menores um
boletim das notas cte cornpol·tamor:w, UPlJlwu.çtw e traüalllo uo
menor, nm cada tnrnest re, e quaesquer :nfunnações, tJUe
achem cor:vemenlei:i, para mostrar o aproveitam~nto que u
menor yae eol!1cncio do regimen escolar.
Art. ~Hi. (Juatquer menor, ao dar entrada na escola, será
recolhido ao pavilnàu c:.~ uuservaçãu, pelo prazo fixado nc· ··~
gulamcnto, depois <1~~ lllSI~l'i pio na sncretaria. photogr·ap·ll:ulo,
sulJmettido ás medidas de identificação e exame medico-psychologico e pedagogico.
Art. 217. Os menores não trabalharão mais de seis horas
por dia, e haverá um ou mais intervallos de descanco, não
inferior a uma hora.
Art. 218. Os educandos ficarão na escola o tempo determinueto p(;ltJ JUIZ, ~u1 vu ordem lec;ul em coHc,rarw uu l!ct.:l!~a
de sabida provisoria sob liberdade vigiada.
Art. 219. O director da escola de preservação, mediante
8.UlOl'lZUCâC uu .JUIZ, !J('Oe:
a) dc~ligar condicionaimonte
o erlucando, qne '5!) acho
apto para ganhar a vida por meio de officio, e não tenha attingif1o á idadr> 1<-~~al, IJC'·'.de que a pror,na. nscola. on uma socir~
dade de patronato,· se encarregue de lhe obter trabalho e
velar por elle até attingir a idade legal;
b; Je:c~liga.L· o eJucuitdu, uaJu.1o-1utl trabalho em vfficina
d:::. escola como operaria, passando neste ca~o o educando a
viYer sobr!~ si, recrht'iHfo semanatmer:te o salario, aue 1h~
será fixado de accordo com o que fôr ordinariamente pago,
attcndrn--i(; i sua hal1i Iita~_;üo o caparid<ll1c de tmbalho.
Art. 220 . .t\' sahida do estabelecimento serão dados ao
menor trm diploma do nffieio ou arte, em que fôr julgadLt
0
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apto, e um certificado de sua conducta morai durante os dous
t!ltimoH ar.nus.
·
AI'l. 2~1. E' licito nos parllculares, pessoas ou associações, para isso cspecialme:Jte organizadas, ou que a Isso se
t]Ueiram deLlicar, mstituir escolas de presenaçáo paru qualquer sexo, com a condição de não terem em mira lucy·os pecuniarios, de obterem autorização do Governo, de se SUJei!nrem ú sun fiscalizaç.ã.o e as moldarem pelas disposições legaes.
O Governo não permitt.irá o funccior:amento de taes escolas, sem que provem dispor de patrimonio inicial não inferiu~

a

50;~00~000.

CAPITULO V
Dü CONSELHO t~ ASSISTENCIA E PROTECÇÁO AOS !dENORES

Art. 222. E' crendo no Dlslrlcto Federal, o Come lho de
Assistencia e Protecção aos !Jlenores, para os fins de:
I vigiar, proteger e collocar os menores egressos de qual .•
quer' escola de preservação ou reforma, os que estejam em
liberdade vigiada, e os que forem designados pelo respectivo
juiz;
II. auxiliar a accão do juiz de menores e scun commissarios ele vigilancia:
111, exercer sua. acção sobre os menores na via publica,
concorrendo para a fiel obscrvaneia da lei de assistencia e
protcccão aos menores;
IV, visitar e fisc.alizar os estabelecimentos de educação
de m~nor{~s, fabricas e officinas onde trabalhem, e communi ..
car ao 1\tinr.:,tro da ~Tustica e Negocias Interiores os abusos e
irrcgularidtldcs, ql!e notarem;
V, fazer propuganda na Capital Federal e nos Estados,
com o fim de, não s6 prevenir os males sociaes e tendentes a
produzir o abandono, a perversão e o crime entre os menores, ou compromef.tcr sua saude c vida·, mas tambem de inrlicar os meios que neutralizem os effeitos desses males.
VI, fund~r estabelecimentos para educação e reforma de
menores nhnndonados, vicioso3 e anormn.es pn.thologfcos;
VII, obter dos institutos particulares a acceitação de menores prot.egidos pelo Conselho ou tutelados pela Justiça;
VIII. organizar, fomentar e coac'.juvar a constituição de
patronatos de menores no Di.stricto Federal;
IX. promover por todos os meios ao seu alcance a completa prestação de nssistencia aos menores sem recursos, doentes ou debeis;
X, occupar-se do estudo e resolução de todos os problemas
relacionados com a infancia e adolescencia;
XI, organizar urna lista das pessoas idoneas ou das in~ti
tuições officiaes ou particulares que- queiram tomar ao seu
cuic'ado menores, que tiverem de ser collocados em casas de
familins on internados;
XII, administrar os fundos que forem postos á sua disposicão pnra o preenchimento de seus fins.
Art. 223 • O Conselho de Assistencia e Proteeção aos Menores é considerado associaç.ão de utilidade publica, com per-
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sonalidade jurídica, para

lwratH.:as, doações, etc.

os

cffeitos de

receber

legados,

Art. !:!21.~:. O seu palrimonio se consLituirá PLJlos legados,
heranças, doações quo receba, e pelas subvenções officiae:'l,
cont1·ibuições de seus membros, subscripções populares, etc.
Art. 225. O numero de membros do Conselho é illimitad\J e seus serviços são gratuitos.
i\.rt. ~2u. Do t.:onselluJ 1'at'üo parle os <.Iirectore5 do Collegio Pedro H, do Instituto Benjamin Constant, do Instituto
d.os Burdos-!1ludos, do Ho~pital Nacional do Allenados, da'3
inst.if.uições ele benef'iconcia subYoncionadas pelo Estado ou
consídt~radas de utilidade publica; designadas pelo ministro,
do um rl~lll'f'senL:.mtc da Prd('itm·;1, do Jnstit uf o da 01·dom dos
Advogados, d:l Acndernia Nacional dn l\lt)diciua e do J lppal'lalllellto I'\acional dn Saudc JlulJlica, designado pelo dín)elor .
.Arl. 227. O Conselho terá presidente e os administradores necL'ssarios, eleitos por tres annus. A presidencia cahel':·l
ao l\linh;tro da .Tnsti:;:a r Negocias In f crwr-c.s sempre C}LW
comparecer ás sessões do Consc lho.
Art. 22S. O Conselho pó de delegar a pessoas de sua con:fiança po~er·es para desempenho da.s funccõcs que lhe approuYer, transitaria çu permanentemente.
§ 1. o A esses representantes se denomir~ará "Delegado.~
da Assistencia c Protecr;ão aos .Menores"; e serão nomeados
pela rrc~ielente.
§ 2. o Quando e~ses delegados forern incumbidos de missão junto ao juizo de menores, o e:xercicio della dependerá
de appro-.·ação do j'espr.ctivo juiz.
§ 3. o O jniz póde espontaneamente encarregar de serviços attinentcs a menores abnnclonar!os e delinquentes c2sf~.s
delegados, aos Qttacs é 1ivre a acceitação do encargo.
§ li. o Os àclegadús incumbidos da assistencia e pr:Jtec<;:i'io de menores pelo juiz se manterão em contacto com o
menor; observarão suas tcndencias, seu comportamento, o
meio em que vivem; senrio preciso, visitarão os pa.es, tntor,
pessoas. asso~iacões. instituto.=> encarregados da sua gnarrfa:
farão periodieamcntc, conforme lhes fôr determinado, e toda.'3
ns vezes que considerarem utii, relat.odo ao juiz sobre a situação morar e material da menor, e tudo o ~qne interessar ?.
sorte deste; e proporão as medidas que julgarem proveitosa-:
no menor.
Art. 229. O modo de funcciona·mento do Conselho será
ústabelecido em regulamento decretado pelo Governo e haverá
'!m regimento interno approvado pelo Ministerio da Justiça
o Negocjos Interiores.
Art. 2<:l0. Sem embargo do funccionamonto do Conselho,
ns Íll''f ifuirõcs JJarticularC's de 11atronato poderão encarregarFie de mrmores abandonados, ou egressos dcs jnstitutos disci ..
o!inarcs. ou rostos em 1ibcrdncle vigiada, sob a fisr.alização
da cnrndor rlc menores.
Art. 231. Revogam-se as disposições em contrario ..
Rio ele Janeiro, 12 de outubro de 1927, fOGo da Inclcpcndoncia o 3Uo da ficpublic!a.
'VASHINGTO~ Lurs P. DE Sous,\.
Auaustô de Vianna do Castcllõ.

Leis ele 1927- Vo!. li
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JUIZO DE MENORES

Pes1oal
juiz:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

22:400$000
11:200$000
33:600$000

33:600$000

1 curador:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

16:000$000
8:000$000
24:000$000

24:000$000

1 medico:

_......... : ... .
GratifiCaçao .......... .

Orde!l~do

9:200$000
4:600$000
13:800$000

13:800$000

1 advogado:

Ordenado ............. .
Gratificação. . ..•......

10:000$000
5:000$000
15:000$000

15:000$()tJtl

f escrivão:

Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

8:000$000
4:000$000
12:000$000

12:000$000

4 escreventes juramentados:
Ord~nado ............. .
Gratificação .......... .

4:640$000
2:320$000
6:960$000

iH

cununiss~rios

27:840$000

de vigilancia:

Ordenado ............. .
Gratific.ação .......... .

3:200$000
1:600$000
4:800$000

48:000$000

4 officracs de justiça:
Ordenado ............. .

GratiJicacão .......... .

3 :·{20$000
1:560$000
4:~80$000

18:72oeooo
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po1·teiro:
Ordenado ............. .
Gratificação .......•...

2:480$000
1:240$000
3:720$000

3:720$000.

197$500

2:370$000

servente:
Salario mensal ....... .

Diarias para quatro officiaes de justiça, na razão de 2$.
tliarios a cada um.
Diarias para 10 commissarios de vigilancia, na razão ae
-:~6

a cada um.

ABRIGO DE MENORES

Pessoal
director:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

7:800$000
3:900$000
11:700$000

11:700$000

escriplurario:
Ordenado ............. .

4:640$000

<3ratificacão .......... .

2:320~000

6:960$000

6:960$000

amanuense:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

2:480$000
1:240$000
3:720$000

3:720$000

almoxarife:

Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

4:640$000
2:320$000
6:960~000

G:960IOOO

idt'lll i rica dor:

Ordrnado ............. .
::ratificação
........ .

a:GOO$ooo

1:800$000

5:400$000

5:400$000

anxi!iar de idrnfificador:
Ordenado ............. .
li rn ti fic·at~iín . . ....... .

2:480$000
1 ::2~0.)000
3:7:!0$000

3:720$000
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de e pcri~Ül no trabalho, por Sí'.li estudo e applicação, por seu
comportamento e rcgenera~;ào rnora1; e a terceira vun;:;t.HU1:'d
um peculio dos mcr:ures, que será depositado trimesl.ralltteiW.J
l!m caJeruetas da Ga.i:xa :Economica, o lhes será entregue á
~ulliua uo estabeleciJiwnto.
Art. 213. No regulamento das escolas se estabelecerá o
tes·i:..nen o e premi os e punições applicaveis aos educandos.
l•aragrapho unico. :::ião expressamente pronibidos os easfigos eorporaes, qualquee que seja a fórn1a que revistau1 .
.\rt. ~14. O JUit'., ao mandar internar o menor, enviará
uma noticia sobre a natureza du cnmc ou (jumravew,,:at' u
~u as c i n:u rn~' tancia~; eullljJ(H'lamento, habltus e anteceuen W::i
<lo menor; o caracter, a uwi·aiiJaLie, a situat:;ao e os mews de
vida do p<.~e, müc, tut.ur ou pessoa oncal'l'egada de sua p;uanlu;
c todas a::; demau; ir:formaçõe.s utei.s ao conhecimento das c'J!ldições pnysieas, inlclleduaes o mo1·aes íJo internado o sua familia.
Art. 215. Os directores dos estabelecimentos são da: immodiata confiança do Governo, que os nomeará e demittirá li\Tewente.
~ 1. o As relacõe.s entre o juiz de menores e os dircctore3
das escolas se tarao sem depeuúcncia do Oo verno.
·
~ ~.o Us directores receberão ordens do juiz de menores
direclamente.
§ 3. No que se referir pessoalmente aos menores, ao regimeu educativo C diSCiplinar• r;estes, OS direClOl'OS dependem
exdu~ivamente do juiz do menores.
§ 4.o Os directores remetterão ao juiz de menores um
boletim das notas cte cornpol·tamor:w, UPlJlwu.çtw e traüalllo uo
menor, nm cada tnrnest re, e quaesquer :nfunnações, tJUe
achem cor:vemenlei:i, para mostrar o aproveitam~nto que u
menor yae eol!1cncio do regimen escolar.
Art. ~Hi. (Juatquer menor, ao dar entrada na escola, será
recolhido ao pavilnàu c:.~ uuservaçãu, pelo prazo fixado nc· ··~
gulamcnto, depois <1~~ lllSI~l'i pio na sncretaria. photogr·ap·ll:ulo,
sulJmettido ás medidas de identificação e exame medico-psychologico e pedagogico.
Art. 217. Os menores não trabalharão mais de seis horas
por dia, e haverá um ou mais intervallos de descanco, não
inferior a uma hora.
Art. 218. Os educandos ficarão na escola o tempo determinueto p(;ltJ JUIZ, ~u1 vu ordem lec;ul em coHc,rarw uu l!ct.:l!~a
de sabida provisoria sob liberdade vigiada.
Art. 219. O director da escola de preservação, mediante
8.UlOl'lZUCâC uu .JUIZ, !J('Oe:
a) dc~ligar condicionaimonte
o erlucando, qne '5!) acho
apto para ganhar a vida por meio de officio, e não tenha attingif1o á idadr> 1<-~~al, IJC'·'.de que a pror,na. nscola. on uma socir~
dade de patronato,· se encarregue de lhe obter trabalho e
velar por elle até attingir a idade legal;
b; Je:c~liga.L· o eJucuitdu, uaJu.1o-1utl trabalho em vfficina
d:::. escola como operaria, passando neste ca~o o educando a
viYer sobr!~ si, recrht'iHfo semanatmer:te o salario, aue 1h~
será fixado de accordo com o que fôr ordinariamente pago,
attcndrn--i(; i sua hal1i Iita~_;üo o caparid<ll1c de tmbalho.
Art. 220 . .t\' sahida do estabelecimento serão dados ao
menor trm diploma do nffieio ou arte, em que fôr julgadLt
0
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apto, e um certificado de sua conducta morai durante os dous
t!ltimoH ar.nus.
·
AI'l. 2~1. E' licito nos parllculares, pessoas ou associações, para isso cspecialme:Jte organizadas, ou que a Isso se
t]Ueiram deLlicar, mstituir escolas de presenaçáo paru qualquer sexo, com a condição de não terem em mira lucy·os pecuniarios, de obterem autorização do Governo, de se SUJei!nrem ú sun fiscalizaç.ã.o e as moldarem pelas disposições legaes.
O Governo não permitt.irá o funccior:amento de taes escolas, sem que provem dispor de patrimonio inicial não inferiu~

a

50;~00~000.

CAPITULO V
Dü CONSELHO t~ ASSISTENCIA E PROTECÇÁO AOS !dENORES

Art. 222. E' crendo no Dlslrlcto Federal, o Come lho de
Assistencia e Protecção aos !Jlenores, para os fins de:
I vigiar, proteger e collocar os menores egressos de qual .•
quer' escola de preservação ou reforma, os que estejam em
liberdade vigiada, e os que forem designados pelo respectivo
juiz;
II. auxiliar a accão do juiz de menores e scun commissarios ele vigilancia:
111, exercer sua. acção sobre os menores na via publica,
concorrendo para a fiel obscrvaneia da lei de assistencia e
protcccão aos menores;
IV, visitar e fisc.alizar os estabelecimentos de educação
de m~nor{~s, fabricas e officinas onde trabalhem, e communi ..
car ao 1\tinr.:,tro da ~Tustica e Negocias Interiores os abusos e
irrcgularidtldcs, ql!e notarem;
V, fazer propuganda na Capital Federal e nos Estados,
com o fim de, não s6 prevenir os males sociaes e tendentes a
produzir o abandono, a perversão e o crime entre os menores, ou compromef.tcr sua saude c vida·, mas tambem de inrlicar os meios que neutralizem os effeitos desses males.
VI, fund~r estabelecimentos para educação e reforma de
menores nhnndonados, vicioso3 e anormn.es pn.thologfcos;
VII, obter dos institutos particulares a acceitação de menores prot.egidos pelo Conselho ou tutelados pela Justiça;
VIII. organizar, fomentar e coac'.juvar a constituição de
patronatos de menores no Di.stricto Federal;
IX. promover por todos os meios ao seu alcance a completa prestação de nssistencia aos menores sem recursos, doentes ou debeis;
X, occupar-se do estudo e resolução de todos os problemas
relacionados com a infancia e adolescencia;
XI, organizar urna lista das pessoas idoneas ou das in~ti
tuições officiaes ou particulares que- queiram tomar ao seu
cuic'ado menores, que tiverem de ser collocados em casas de
familins on internados;
XII, administrar os fundos que forem postos á sua disposicão pnra o preenchimento de seus fins.
Art. 223 • O Conselho de Assistencia e Proteeção aos Menores é considerado associaç.ão de utilidade publica, com per-
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sonalidade jurídica, para

lwratH.:as, doações, etc.

os

cffeitos de

receber

legados,

Art. !:!21.~:. O seu palrimonio se consLituirá PLJlos legados,
heranças, doações quo receba, e pelas subvenções officiae:'l,
cont1·ibuições de seus membros, subscripções populares, etc.
Art. 225. O numero de membros do Conselho é illimitad\J e seus serviços são gratuitos.
i\.rt. ~2u. Do t.:onselluJ 1'at'üo parle os <.Iirectore5 do Collegio Pedro H, do Instituto Benjamin Constant, do Instituto
d.os Burdos-!1ludos, do Ho~pital Nacional do Allenados, da'3
inst.if.uições ele benef'iconcia subYoncionadas pelo Estado ou
consídt~radas de utilidade publica; designadas pelo ministro,
do um rl~lll'f'senL:.mtc da Prd('itm·;1, do Jnstit uf o da 01·dom dos
Advogados, d:l Acndernia Nacional dn l\lt)diciua e do J lppal'lalllellto I'\acional dn Saudc JlulJlica, designado pelo dín)elor .
.Arl. 227. O Conselho terá presidente e os administradores necL'ssarios, eleitos por tres annus. A presidencia cahel':·l
ao l\linh;tro da .Tnsti:;:a r Negocias In f crwr-c.s sempre C}LW
comparecer ás sessões do Consc lho.
Art. 22S. O Conselho pó de delegar a pessoas de sua con:fiança po~er·es para desempenho da.s funccõcs que lhe approuYer, transitaria çu permanentemente.
§ 1. o A esses representantes se denomir~ará "Delegado.~
da Assistencia c Protecr;ão aos .Menores"; e serão nomeados
pela rrc~ielente.
§ 2. o Quando e~ses delegados forern incumbidos de missão junto ao juizo de menores, o e:xercicio della dependerá
de appro-.·ação do j'espr.ctivo juiz.
§ 3. o O jniz póde espontaneamente encarregar de serviços attinentcs a menores abnnclonar!os e delinquentes c2sf~.s
delegados, aos Qttacs é 1ivre a acceitação do encargo.
§ li. o Os àclegadús incumbidos da assistencia e pr:Jtec<;:i'io de menores pelo juiz se manterão em contacto com o
menor; observarão suas tcndencias, seu comportamento, o
meio em que vivem; senrio preciso, visitarão os pa.es, tntor,
pessoas. asso~iacões. instituto.=> encarregados da sua gnarrfa:
farão periodieamcntc, conforme lhes fôr determinado, e toda.'3
ns vezes que considerarem utii, relat.odo ao juiz sobre a situação morar e material da menor, e tudo o ~qne interessar ?.
sorte deste; e proporão as medidas que julgarem proveitosa-:
no menor.
Art. 229. O modo de funcciona·mento do Conselho será
ústabelecido em regulamento decretado pelo Governo e haverá
'!m regimento interno approvado pelo Ministerio da Justiça
o Negocjos Interiores.
Art. 2<:l0. Sem embargo do funccionamonto do Conselho,
ns Íll''f ifuirõcs JJarticularC's de 11atronato poderão encarregarFie de mrmores abandonados, ou egressos dcs jnstitutos disci ..
o!inarcs. ou rostos em 1ibcrdncle vigiada, sob a fisr.alização
da cnrndor rlc menores.
Art. 231. Revogam-se as disposições em contrario ..
Rio ele Janeiro, 12 de outubro de 1927, fOGo da Inclcpcndoncia o 3Uo da ficpublic!a.
'VASHINGTO~ Lurs P. DE Sous,\.
Auaustô de Vianna do Castcllõ.

Leis ele 1927- Vo!. li
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JUIZO DE MENORES

Pes1oal
juiz:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

22:400$000
11:200$000
33:600$000

33:600$000

1 curador:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

16:000$000
8:000$000
24:000$000

24:000$000

1 medico:

_......... : ... .
GratifiCaçao .......... .

Orde!l~do

9:200$000
4:600$000
13:800$000

13:800$000

1 advogado:

Ordenado ............. .
Gratificação. . ..•......

10:000$000
5:000$000
15:000$000

15:000$()tJtl

f escrivão:

Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

8:000$000
4:000$000
12:000$000

12:000$000

4 escreventes juramentados:
Ord~nado ............. .
Gratificação .......... .

4:640$000
2:320$000
6:960$000

iH

cununiss~rios

27:840$000

de vigilancia:

Ordenado ............. .
Gratific.ação .......... .

3:200$000
1:600$000
4:800$000

48:000$000

4 officracs de justiça:
Ordenado ............. .

GratiJicacão .......... .

3 :·{20$000
1:560$000
4:~80$000

18:72oeooo
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po1·teiro:
Ordenado ............. .
Gratificação .......•...

2:480$000
1:240$000
3:720$000

3:720$000.

197$500

2:370$000

servente:
Salario mensal ....... .

Diarias para quatro officiaes de justiça, na razão de 2$.
tliarios a cada um.
Diarias para 10 commissarios de vigilancia, na razão ae
-:~6

a cada um.

ABRIGO DE MENORES

Pessoal
director:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

7:800$000
3:900$000
11:700$000

11:700$000

escriplurario:
Ordenado ............. .

4:640$000

<3ratificacão .......... .

2:320~000

6:960$000

6:960$000

amanuense:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

2:480$000
1:240$000
3:720$000

3:720$000

almoxarife:

Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

4:640$000
2:320$000
6:960~000

G:960IOOO

idt'lll i rica dor:

Ordrnado ............. .
::ratificação
........ .

a:GOO$ooo

1:800$000

5:400$000

5:400$000

anxi!iar de idrnfificador:
Ordenado ............. .
li rn ti fic·at~iín . . ....... .

2:480$000
1 ::2~0.)000
3:7:!0$000

3:720$000

AUTOS DO PODER EX~Ct.?fi.\"0

516

professor primario:

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

Ordenado
Gratificat;:.ão

...........

3:600$000
1:800$000
5:400$000

5 :~í00$000

1 professol'a primaria:

Ordenado ..............
Gratifica<:ão ...........

3:600$000
1:800$000
lJ :.íOO!!OOO

5: 100$000

3:i20$000

3:720$000

3:i20$000

3:720$000

1 mc:;lre de gymnastica:

Gratificação
1 mestre

de
nuaes:

I

I

I

I

I

I

I

I

trabalhos

I

I

I

ma-

...........

Gratificação
i inspeclor:

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

Ordenado
Gratificação

...........

3:600$000
1:800$000
5:400$000

t inspectora :
Ordenado
Gratificação

111

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I.

• • • • • • • • • • e

5:400$000

3:600$000
1:800$000
5:400$000

5:400$000

Pessoal de nomeação do director
i sub-inspcctor:
Ordenado
Gra ti ficacão

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

3:040$000
1:520$000
4:560$000

i sub-inspeclora:

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

Ordenado
Gratificação

...........

3:040$000
1:520$000
4:560$000

~:560$000

1:920$000

1:920$000

1 dentista:

Gratificação

...........

4:G60$000
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f enfermeiro:

Gratificaçfio

...........

1:920$000

f :9:?0$080

f:i'>3ü$000

1:53uSOOO

------

t enfermeira:
Gratificação

...........

----

ü guardas:

Gr aLi fie ação

t

tI

tI

I

t

C

tI

..

1 :920$000

H

:5~0$000

1 porteiro:

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

Ordenado
Gratificação

I

t

t

tI

I

I

I

tI

I

3:040$000
1:520$000
4:560$000

4:560$000

1:920$000

9:720$000

f:920$000

1:920$000

360$000

360$000

G serventes:

Gratificaçrão

...........

-----

i cozinheiro:

Gratificação

...........

1 ajudante de cozinheiro:

Gratificação

...........

ESCOLA JOÃO LUIZ ALVES

Pessoal
f dircctor:

Ordenado •.....•.....••
Gratificação •.....•....

7:800$000
3:900$000
H :700$000

11:700$000

1 cscripturario:
Ordenado •...•.•.•....•
Gratificação .......... .

4:640$000
2:320$000
6:960$000

6:!)60$000

f amanuense:

Ordenado ............. .
Gratificação •..........

2:480$000
1:240$000
3:720$000

3:720$000
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· t almoxarife:
Ordenado ............. .
Gratificaçllo •..........

4:6-IOeOtJO
2:320$000
6:960$000

6:9150$000

1 medi ao:
Ordenado ............. .
nr:üificacão .......... .

5:600$000
2:800$000
8:.\00~000

8:~00~000

phnrmnccutico:
Onfrnado ..•.....•.....

í. {',

Gra! ific;u;iio .......... .

· (' ··nr•0

ul

6:960$000

():960$000

i inspector geral:

Ordenado ....... .
C:l':d i f'ica(~iio

. . . . . . . ...

3:600$000
1 :R00$000
5:400$000

5:400$000

4 inspectores :

Ordenado ............. .
Gra t.i fi cação .......... .

3:040$000
1 :520$000
·l

OrdPJJndo ............. .
f:rafifi(~:t(:fín

.......... .

:560~000

1~: 2-HI~OOO

3:600,000
1:800$000
f.í:400~000

2i :600$00(1

f dispem:e!ro:

Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

2:480$000
1:240$000
3:720$000

3:720$000

3:720$000

3:720$000

3:720$000

3:720$000

1 mestre de desen1w:
fll'alificaçfio .......... .

f mestre de musica:

Grat ificacfio .......... .
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f mestre de gymnastica :

Gratificação .......... .

3:720$000

3:720$000

3:720$000

14:880$000

4 me:;tres de officinas:
Gratificação .......... .

Pessoal de nomeação do director
f dentista:

Gratificaeão

1:920$000

f :9'W$000

1 agronomo:
Ordenado •..•..........
Gratificação .......... .

4:120$000
2:060$000
6:180$000

6:180$000

1 porteiro:
Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

3:040$000
1:520$000
4:560$000

4:560$000

1 roupeiro:
Ordenado .......•......
Gratificação ...... ·.... .

3:040$000
1:520$000
4:560$000

4:!'550$000

1:536$000

1:536$000

1:920$000

1.5:360~000

f:920$000

1.5:360$000

1:536$000

12:288$000

1. enfermeiro:

Gratificação
8 gnardas:
Gratificação
8 serventes:
Gratificação
R lavadeiras e engommadeiraR:

Gratificação .......... ,
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cozinheiro:
nratifieaçfí.o

...........

1:920$000

1 :ü~:0$000

960$000

flGO~OOO

2:036$250

-'1:07:?~GOO

...........

2:036$250

1:07~$;)00

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

2:820$000

~:820$000

...........

1:920$000

1:920$000

...........

1:92{)$000

1:920$00Q

...........

1:536$000

1:G36$000

-----

1 ajndanfr, de hozinheirú:
nrntifiração

...........

:2 jardinciror,:

Grati fie ação

•••••

f

•••••

2 rltacarniros:
G r a f.ificaçfio

1 cocheiro:
Gratificação

njiHlantc de cocheiro:
Gratificação

f carreira:

Oratificação

1 capineiro:
Oral ificmção

ESC0L\ QUINZE DE NOVEMBRO

Pessoal
.t director:,
Ordenado ...•..........
Gratificação .......... .

7:800$000
3:900$000
11:700$000

11:700$000

serrctario:
Orrlrnndo ............. .
<lratifir~u;i'ío .......... .

5:600$000
2:800$000
8:400$000

5:400$000
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1 medico:
Ordenado •.....•.......
Gratificação ........... .

5:600$000
2:800$000
8:100!fl000

8:400~000

1 pharmaceutico:

Ordenado ......•.......
Gratificação ..........•

4:640$000
2:320$000
ü:9ô0$000

ô:OG0$000

:t cscripturario:
Ordenado ..........•...
Oratificacã() ,•.....•...•

~:ü40'SOOO

2:320$000
6:960$000

6:960$000

t almoxarife :~
Ordenado .............•
Gi'atificacão •.......•.•

4:640$000
2:320$000
6:960~000

j

6:960$000

professores:
Ordenado ·•·· •.....•....
Grat~!ficação ,.......... .

3:600$000
1:800$000
5:400$000

1 inspector

16:200$000

geral~

Ordenado •..•....•..•.•
Gratificação .••.........

3:600$000
1:800$000
5:400$000

5:400$000

1 mestre de officina:
Ordenado ...••.........
Gratificação •..•.•.....

3:600$000
1:800$000
5:400$000

f roupeiro:

Ordenado ............. .
Gratificação .......... .

3:040$000
1:5:20$000
4:560$000

1

5:400$000

4:560~000

porteiro:
Ordenado ........•.....
Gratificaç.ão .......... .

3:040$000
1:520$000
4:560$000

4:G(j0!f000
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horticultor :
Ordenado ............. .
Grat.ificacão .......... .

4:120$000
2:060$000
tS :180$000

() :180$000

5 inspectores :
Ordenado ......••......
Gra lificacão ........ .

3:040$000
1 :5.20$000
4:560$000

22:800$000

Pmrrsoal de nomeação do director
1O auxiliare! de eneino:

Gratificacão .

. ...... .

3:360$000

33 :600.~000

2:712$000

8:136$000

2:370$000

2 :370$01)0

2:370$000

23:700$(100

3 auxiliares de ensino:

Gratificacão . .
t instructor militar:

Gratificacão
10

guarda~:

Gratificação
dentista:
Gratificação

1:920$000

electricista:
Gratificação

3:360$000

::1:360$000

3:360$000

3:3ü0$00U

machini~ta:

Gratificação
~~

ajudantes de

marhinjsfa~:

Gr:-~f.ificn1~fio

.

2:370$000

I

:O~H$995
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'! enfermeiro:
Gratificacão

1 :920$000

1 : 920;~~}(\:)

3:720$000

3:720$000

3:720$000

3:720!);t)IW

3:720$000

3 :72tr~onn

f mestre marceneiro:

Gratificacão

----

1 mestre carpinteiro:

Gratifieação
'1 mrslre typographo :

Gratificacão

---------·--

1 mestre funileiro:

Gratificacão

3:360$000

3:360'j;fl('0

3:360$000

3 :360$0•)('

3:360$000

3:360$000

3:3GO~OOO

3

1 mestre entalhador:

Gratifieacão
1

me~tre

corrieiro e selleiro:

Gratificaçiio

•••••

o

o

o

•

1 mestre pedreiro:

firatifir::tciio

~

•

•

o

•

-

:360~1)1)(1

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

1 mestre ferreiro:

Grat.ificacão

........

3:360$000

3 :3oO:'fiOOO

2:712$000

2:71'2$0;10

2:712$000

2 :712~0(\()

2:173$116

2::173~11!;

f:q59$980

1 :459~~~~n

1 mestre pintor:

Grn ti fi cação
f mestre vassoureiro:
ti ratificação

f cavouqueiro:
CraUficn~ão

..

~.

••••

o

...

------

n.iudnnte cavouqueiro:
Gratificacão

........
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2 cosinhciros:
Gralificaç:to

2:370$000

4:710$000

1 :200$000

:? : !tOO~OOO

2 ajPdn.ntcs de cosinJ1a:
Grali fi cação

~---

1 chefe de cora:

Gratificação

.........

1:920$000

1 :n;?O~OOO

........

2:370$000

7:110~0UlJ

.........

2:419$482

7 :258.S,H6

•

2:419$48~

7:'!GS$4iu

3 serventes:
Gratificação ._

----

S jardineiros:
Graf.ifieneão
3 rhacarciros:

r: r a ti fi~ar,fio

r, cl1dcs de 1.nrnHl<:; rnracs:
l

jrati ficat:fín •

2:370!SOOO

I

11 : 850~000.

3 sub-chefes de tnrmas ruraes
Grntifica~;ão

.. . ...... .

1:200$000

3:600$000

3:3G0$000

:1:3ô0$000

2:370$000

2:370$000

2:370$000

2:370$000

2:370$000

2:370$000

1 cocheiro:
Grnf.ificru:i"ío.

f ajudante de cocheiro:

Gratificação . • ...... .
f carreiro:

Gratificação
1 capineiro:

Gratificação

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1927 . ....., Vianna do Cg1 ..

tello.
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DECRETO N. 17.94 ~ -

DE

13

DE oUTUDI\0 DE

19:!7

Abre pelo 1lfinistaio da Guer1•a, o credito especial de 4:014$,
·
para pagmnento de vencimentos que competem ao (oyuista do Labo1·ato1·io Chimico Pharrnaceutico Militm· Antonio de Souza
O Presidente da Rcvubl ica dos Estados Uniuos do Brasil,
usando da autoriza1;ão conf ida no dccrrto n. 5. 093, de 9 de
uozcmlJJ'O de 19:!ü, e tendo ouvido o Tribunal dn Contas, na
f<)rma das disposições em vigor, resolve abrir, pelo 1\Iini~terio
da (Juerra, o credito especial de 4:01.1$000 (quatro contos c
quatorze mil réis), para pagamento de vencimentos que competem ao foguista do La1loraforin Chimico Pharmaeentico 1\lilitar, Antonio de Honza. e qw•. pm· omissão dt~ dof[u;ão JH'Ulll'Ía
uu un:ameulo de 19:2:!, deixou de receber.
Ilio de Janeiro, 13 de outubro de 1D:27, lüü" da lmlüpcndoncia c 39° da Ilcpublica .
.\VASIIIi\G'l'ON

LUis P. ng SousA.

1Vestor Seze{1·erJ.o dos Passos.

DECRETO N. 17.9 í5 -

DI~

11 OE ouTunno DE 1927

c o orr:amr11to, na importancia. de réis
472:190$805, para installaçr1v do serviço de '' train disJWtching" entre as estações de Jaanariahuva e Antonio llcbouças, na linha fedrml ltarm·é-Ur·uatta1/. a cargo da Companhia Estrada de Fetru Suo Paulo-Rio Grande

liPJJI'OVa o Pl'ojccto

O Presidente da ficpuhliea dos E:31ados Unidos do Brasil,
nttcndcndo ao que reqmmm a "Companhia E:-;lrada dP .Ferro
Sã.o Paulo-llio Grande" e dn aeeúrdo com n llílrPcm· da Jnspcctoria Federal das Estradas, contanto do offieio n. GH7/t;, de
13 de setembro do eorrellte anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approYaclos o projoclo c o orcamcnlo,
que com c.ste baixam, rubricados· pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos NPgoeio~ da Viação c Obras
Publicas, na importancia de 17:2:190$895 (quatrocentos e setenta c dous contos cento c noventa mil oiloc<'IÜos c noventa o
cinco r<)is), para installação do serYiço de telephones selectivos - t1·ain dispatchina, entre as cstaçõt>:::· do JaguariahyYa
ü Antonio Hchouças, na linha federal Itarar(·-lJruguay. a cargo
da Companhia Estrada do FmTo São Panlo-nio Hrande.
Paragrapho unko. A despcza. ató o maximo da citada
importancia de 472:190$895. depois de apurada em regular
tomada de contas, drvcrá Sf'r levada á conta do fundo das taxas
addicionaes, na conformidade do termo de revisão dos contraelos, assignado em 1:? ele maio de 1924, o de modo que a execução do melhoramento não prejudique a prcfercncia que de:vem ter as obras c fornecimentos do que tratam a portaria do
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21 de janeiro de 1921, do Minislerio da Viacão c Obras Publivas e o referido termo de rnvisão, custeados, uns c outros, pelo
Jundo das alludidas taxas.
Rio de Janeiro. H de onLulJro de Hl2'7, lOG" da lndependeue ia f! 3D o da llepnlJliea.

Lms P. DE
Victm· Konder.

\VASHINGTON

DECHETO N . 17 . !l4 ()

· - DE

15 DE

SousA.

OU'fUBRO DE

1927

.1/ln·, pelo Ministe1·ío da Pa:.enda, o credito de 10 :70B$H.O, para
])(l(JaJncnto á 1 J. Cl(IJ'fl. illal'lins de Miranda /leis, viuva do
lr'/lt'il/(' /rfJIIIt'iu f:u!}Jtllllldo dos lkis

O l'residcllLe da JtepuiJiica Jos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaçüo contida no decreto legislativo n. 5 .162,
de 12 de janei t·o do corrente anno. e tendo ouvido o Tribunal
de Cclldas, na fól'JtJa do re;;ttlamenfo approYado pelo decreto
r. H·. 'i'iO, d1~ 1 de IIO\ erubro de 1!!:.':?. resolve abrir, Llelo .Miuistt·l'iu da Fazenda, o fTNlilo do 10: i08!ti14.0. vara pagamento
á D. C1 al'a :\Jud.ins de ~liranda Reis. viuva do tenonll' do 35°
batalhão de :n!anl :ll'ia. hmacio Raymundo dos Heis. J'allecido
em eomlmte. rws sf'rtões de Canudos nos 17 de julho de 1897,
as differenças das quotas da pensão :.. . que tem direito, correspondentes ao periodo de ti de ,iullto de 1891 a 31 de maio de
1!W5, rPir~vada a llres~~ript:fiu f'Ill que haja incm;·ido; revogaua~
as dispesi~:ões em t:onlrnrw.
Hio de Janeiro, 15 de outubro de 1927, 10Go da ludeDendcncia e 39° da Heoublica.
\VMHliNGTON

LUis P.

Getulio

DB SousA.

Varoa.~.

IJECHE'L'O N. J7. !H7 --- DE 15 DE OUTUBHO DE 1D27
P1·orvr1a 1J01' ntais tlr:z annos o prazo de [unccionwncnlo do
"Cn!dil Ponór:r r!:t. JJnJsil ct de l'Ame1·iquc du Swl"

O Presidtnl.c da llnpublica dos Estados Unidos do Brasil,
al.lerulowlo ao qUt~ r•·qtien~u o "Ceedit Foncier du Ht·f's!l ct de
l'Arm·t·ique du Sud ", mrn Sl~de em Paris e suecursal nesla Capital, iHt{orizado a fuueciollar na Ht'publiea pelo decreto numero fi.5D:J, dr 1 dn agosto de iDOí. e tendo em visla os do(~tlmPrll 11:; a Pl'f'SClltado.e;, resolve prot·ogar por mais dez annos
o prazo J>:tra o referido esi.ahclcr:imcnto de erc·dito Junccionar
nu Brasil. a c'lllllat· de 1 de agosto do coneutc anno, mediante
as corH..!itües .i:í e!'lf:lhelec idas e eolll observancia das seguintes
clausulas:
I

O "Credit Foncier du Brésil et de l'Amerique du Sud" é
obrigado a continuar a ter um representante no Brasil, com
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plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo,
quer com os particulares, podendo ser accionado e receber a
primeira e qualquer outra citação.
li

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos ás
respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção dos seus trilmnaes judiciarios ou administrativos.

IH
Só poderá realizar as operações autorizadas pelos estatutos
approvados e submctter á approvaç.ão do Governo, afim dn
produzir effell,os no Brasil, quaesquer rnodifieações qllt' fort•Jtt
incluídas no:-: IUCSIIHJS Pslatutos, inelusivt! JJiudan~a dt! noiiH'.

IV

Deverá completar no prazo maximo de dous annos. contadu
da data da publicação do decreto de autorização. dous tert:os,
pelo menos, do seu capital no paiz (decreto n. 434, de 4 dt!
julho de 1891).

v
Fica dependendo de autorização do Governo a abertura de
quaesquer outras agencias ou succursaes no territorio da Republica, além das enumeradas no acto de autorização.

VI
O "Credit Foncier du Brésil" se sujeitará aos preceitos e
leis brasileiras que, de futuro, vierem a reger as operações
bancarias definidas no regulamento annexo ao citado decreto
n. 14.728. de 1921, inclusive as que forem pertinentes á fiscalização c ás sociedades de qualquer especie.
VIII

O Governo póde em qualquer tempo cassar a autorização
para o funccionam.ento 110 ~ra~il. no caso de in fracÇ".ã.n, pol'
parte do estabeleCimento prmc1pal ou de qualquer dl' su:t:-;
agencias ou succursae~. das leis do paiz.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1927, 106" da Inderwndencia c 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Varnas.
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DEOUETO N. 17.948

-DE

15

DE OUTUBRO UE

19?7

111l1JI'ot'a a not'lt tabella dos

v.cncirnenlos annnacs dos cmprcaodos da Caixa Ecun01nica do Rio Grande do Sul

O Presidente da .Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da faculdade que lho confere o art. 60 do rcgnlllmentu
baixado com o decreto n. 11.820, do 13 de dezembro de 1915,
resulYe approvar a seguinte tabella dos Yencimentos annuaP~
dos empregados da Caixa Economica do Rio Grande do Sul,
proposta pelo respcc.tivo Conselho Administrativo, sem altot·a~·ão, porém, da d('nominar.:ão dos cargos:
N"

Ot~dcnado

Classe

1 gerente .............. .
1 contador ............. .
1 sub-contador ....... .
3 .f"s cscriptm·arius
4 2"s cscripturarios ...•
·Í ·3"" eseriptnrarios ... .
1 t hesourciro .......... .
2 fieis ................. .
1 perito avaliadut· ..... .
1 porteiro
•...........
2 contínuos ............ .

12:000$
8:000$
6:800$
6:400$
;):600$
·l :400$
8:000$
4:400$
5:600$
3

:410~

2:6/tOS

Gratificação Total por.
elas se
6:000$
18:000$000
li :000$
12:000$000
3:400$
10::.?00$000
3:200$.
28:800$000
33:600$000
·:! :800$
::!(j: 400$000
2:200$
~:000$
12:000$000
13:200$000
2:200$
8:400$000
2:800$
1:720$
5:160$000
1:320$
7:920$000

21

175:680$000
Obsci'l.'o~~úcs

A gTal il'il':lf:fio ~~on!·d:tldl~ da fahdla s{, l~ dnvida Jwlo éffc('1 Í\'0 ('XIH'I',ÍI~Ío tfo l':ll·go.
Hio dt~ .JanniJ·o, 1G de uulubt·o de 1927, 1061) dü lndcpeli-doneia e 3!>'' da Ht•puiJI ira.
\V.\sll J).l'l'u:-r

Luis P.

nu;

Suuz,\.

Getulio Vm·aas.

DECflETO N. 17. UHJ -

DE

17 DE

OUTUBnô DB

1927

~1.brc, ao ilfinislaio da Justiça c Ncaocios Interim·cs, o eí'éditO
CS]JNIO! ric 2 ::?Rl$!1i::J,'t, ]Wrrr ]HI(tamcnlo, 110 w~1·iodo de 20
dr:. df'zemln:o "'~ 1!1::!{). a :H tle de:cmbro de U}2/, da pcu.ww cmu·elllria, prlo dl'rreto lcaislativo 11. 5 .102, de J !1 de
dezembro df' 192G, a DD. TuUia J[(/l·ia Esninola ,. JJm·ia
,1 U(jllSfa de [.. OI'(' /I (I

O Prcsidcnfn ria firpnlJJicn dos Estados Unidos do Brasil
tendo ouvido o Tribunal de Contas, 11a. conformidade do art. 93
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do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve. nos
termos do decreto legislativo n. 5102, de 14 de dezembro do
anuo i'inclo, abrir, ao Ministcrio da JuE:.fi.;:a e Negocios Interiores, o credito especial de 2:281$934, para pagamento, no periodo de 20 de dezembro de 1926 a 131 de dezembro de 1927,
da pensão concedida pelo mesmo decreto a DD. Tullia Maria
Espinola e Maria Augusta de Lorena, mãe e avó das praças
do Corpo de Bombeiros do Districto Federal, Orlando Espinola
ele Mendonça e Heitor Aug·u.sto do Carvalho, mortos em serviço.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 192~ 10Gtl da Indepentlcneia e 39° ela Rcpublica.

W ASHINUTON Lu !8 P.

DE SOUS.\.

A.uausto de Vianna do Castello.

DECHETO N. 1 i . 950 -

DE

17

DE OUTUDHO DE

1927

Abre o credito de 10 :!HG$7G3, para paaamento ele di{ferençà
de vencimentos aos musicas do Corpo de Bombeü·os do
Districto Federal, promovidos em virtude âo ad. 1°, parrturaplw unico, do decreto 11. 5. 073, de 11 de ·;wvc mbro
de 1921[)
O Presidente da Hepublica do.s Estados Unidos <lo Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas,. nos f ermos do art. U:l, do
Codigo de Contabilidade Publica e usando da autorização constante elo artigo unico do decreto legislativo n. 5 .218, elo 8 elo
agosto deste anno, resolve ahrir, ao 1\linisterio da Justiça e Neg·ocios Interiores, o credito especial de dez contos novecentos
e dezeseis mil setecentos e sessenta e tres réis (10 :91G$7G3),
pam pagamento de difl'(•rerH;a de Yoncimontos aos musicas proIllovido.s em vü-Lt;de do ar·t. 1°, pnragrapho unieo, do dncrcto
n. 5. 073, de 11 de novembro de 1·9•.26, do Corpo ele Bombeiros do Districto J?ederal, conforme a demonstração ,junta.
Jlio de Janeiro, 17 de outubro de 1927, 106° ela Independcncia e 39° da Rcpublica.
'VASHINGTON

Lms P.

DE

SousA.

Auausto de Vianna do Castcllo ·:

DECHETO I\. 17. 931 -

DE

17

bE OUTUDI\0 DE

1927

,lbrc, ao Minüterio da Justiça e JVe(focios lntel'ior·es, o cred-ito
especial de 1 O: 76ü$!H2, jJOm. occm·rc1· ao pagamento dos
vencimentos devidos aos tlcsembaruadores Domingos Americo de Carvalho e Lymirio Celso da Trindad~, do Tribunal
rle Appellação dn Acre, no periodo de 10 de novembro a
31 de dezembro de 19:?6
O PrPsidcnte da H.epublica do.s Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal ele Contas, na conformidade do arLeis de 1927- Vol. II
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tigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, nos termos da autorização do decreto legi.slativo nu.mero 5. 224, de 15 de agosto ultimo1 abrir, ao Ministerio da
Justica e Negocios Interiores, o creailo especial de dez contos setecentos e sessenta e seis mil seiscentos e quarenta e dous
réis, para occorrer ao pagamento dos vencimentos devidos aos
bacbareis Domingos Americo de Carvalho o Lymirio Celso da
Trindade, desembargadores do Tribunal de Appellacão do Territorio do Acre, desde 10 de novembro até 31 de dezembro de
1926., visto terem sido declarados em disponibilidade, em
.virtude de sentença judiciaria, por decreto daquella data.
Rio de Janeiro, 17 de outuuro de 1927, 1(}6° da Independcncia c 39° da Hcpublica.
VVASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.
DECRETO N. 17 . 952 -

DE

18 DE OUTUBRO DE 1927

Crêa no Municipio de Monte Alegre, no Estado do Pará, um.
Centro Ayricola, dando-lhe a denominação de "lnalez de
Souza".
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil.
tendo em vista o disposto no art. 118 da lei n. 3.454, de 6
de janeiro de 1918, c nos regnlamentos annexos aos decretos
ns. 9.081, de 3 de novembro, e 9.2~14, de 15 de dezembro de
1911, decreta:
Artigo unico. Fica creado no Município de Monte Alegl'e, no ERtado do Pará, o Centro Agrícola "lnglez de Souza",
rt voga das a~ ()ispos ll;ões em contra r io.
·
Rio de Jatwit·o, 18 de ontubro de H)27, 106 da Indepcntlencia e 39'' da ltcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECHETO N. 17.953 -

DE 18 DE OUTUBRO DE 1927

ftlillinu Co.
{unccionor na Be]mblica

Concede fllflm·izaçf1o á S]W1'1fS

o{ TJmzif

JHI1'a

O Presidf'ntc da Hepublica dos Estados Unidos do Bra-

si~, ~tllcndcnd~l ao q!--le

requereu a sociedade anonyma Sparks
Mtllmg Co .. ot Braz li, co!TI séde em Wilmington, Delaware,
Estados UnHios da Amenea c devidamente representada, decreta:
; . Al'ligo unieo. K concedida á sociedade anonyma Sparks
M!lllllg Co. or H1·azil autot•izac.:ão para funccionar na Repubhca com o~ estatuto~ que aprf':-:entou e mediante as clau!mlas qlw n I' SI e n!'ompanham, assignadas pelo Ministro de
Estado dos ~ pgocius da Agricultura, Industria c Commercio,
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ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislaç.ão em vigor.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1927, lOGo da ludepcndencia e 39° da Republica.
P. DE SOUSA.
Gerniniano Lyi'a Castro.

WASHINGTON LUIS

Clausulas que acompanham o decreto

n:

!7. 953, desta data

I

A sociedade anonyma Sparks .Milling Co. of Brazil é obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos c
illimitados JHH.ll~l·cs para lr·ular e definitivamente resolver as
questões que .se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado c receber citação inicial
llC!a com}1anhia.
li

Todos o::; actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos c á jurisdicção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algurn, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção, fundada em st>us estatutos, cujas disposições não
poderão servir do base para qualquer reclamação concernente á execução das obras ou serviços a que elles se referem.
III
Fica dependente de autori"zaçãn do Govenw qualquer alteração que a comp<mhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
A sociedade não poderú. tampouco, praticar nenhuma
operaç.ão de banco, negociar em cambiaes ou operar em seguros sem que, para e~sc fim, solicite préviamente autorização especial ao .Ministcriu dos Negocios da Fazenda.
,ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Hepublica se infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
prineipio de achar-se a eomvanhia sujeita ús disposições de
direif.o qw• regem as sociedadt•s allollyHHl.".

v
~\ infracção de quaiquer das clau~ulas para a qual não
('sf!'ja r·omminada pena nsperial, será punidn com a multa de
um conf o de réis ( 1 :000$) a cinco contos dl' réis (5 :000$) e,
no caso de reincidcncia, com a cassação da autorização coneedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, JS de outubro de 1927. - Geminiano
Ltfl'a Cast?·u.

532
DECHETO N. 11. m;1 -

AlJ}n·ovandn

(1.

1n

nE

nE

ouTt;nno

delibe1'ação da "Thc llum.f!

o{ New l'ol'lr.",

DE

Hl27

InsW'l!HCC Com}WIIU

mt.~mwntmulo

:-reu capitol de 1'CSJ>Onsabilidade 1Jll1'lt as upeJ•açõcs no 111'asil de 1. 000 :OOO!ji para
3.000:000$000.

O Pt'rsidfln! r da nrpuhl ica elos Esl a dos Unido~ do Brasil,
aflendcndu ::o que reqtwt·cu ''Tlw Hmne Insurance Company
of N(~\V York", cont s1'de ('111 Nova York, Estados Unidos da
.1\.nw:'il~a Jo · Nol'l P, autorizada a funccionar no Brasil, em seguros fetTPSit'l'S (' m:u·itimo!=;, pelo decreto n. 14.549, de 16
dn dt'Z<'IIIlH·o dt• 19~0. rpsolve approvar a .-na dclihcr:H.~ão de
!) de maiol
dP 1U:27, augmentando de 1.000:000$, para
3. 000 :OOO!i:i o seu capital de respon"ahilidade para operações
no Brasil, eon forme os doeumcntos que a esfl~ acompanham,
continuando a nwsma companhia su,jpita ás leis n rPg·ulall!nlllos
vigentes ,. que vil't'elll a ser vromulgados sobre o objeclo Lle
suas operaç.õcs.
Rio de .Janeiro, 19 de outubro de 1927, 10G" da lmlepen-

dencia c 39" da

He1mt~lica.

\V.\SHI~uToN

Lms P.

DE

Sous.\.

Getulio Va1'gas .

.U.ECnETO N. 1 i. 955 --

DE

19

DE OVTUDIW DE

1927

Ltln·e 1Jelo Ministm·io da Fazenda o credito especial de réis
G9: 129$380, J)(U'll }Ja(Jamento lÍ D. Maria. Sw·ville Procnr;a
Gom,.s '~ u seu filho m.eno1· Osll'nldn P1·oenr:a Gomes, em,
virtude

rfp

senteuça .indiciada

O Presidt>llh\ da Hepubliea dos Estados Unidos do Beasil,
usando da autol'ização contida no decreto legislativo n. 3. :!12,
úe 4 de agosto ultimo, c tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
fórma do regulanH'nl o approvado pelo decreto n. 15.770, de
1 de novembro de 1922, resolve abrir. velo l\linistrrio da Fazenda. o crf'dilo f'SJWeial de sc.ssf'nta e nove contos cenlo c vinte
c nove mil tresenlos c oitenta r<íis (ü9: 129$380), para naga'JIIPlllo do que deve a União ú D. l\laria ~m·villc Pronnr:n GonH-:.;
o a snu filho nwnor Oswaldo Proença Gomes, successores do
Antonio Manoel Proen..:a Gomes, ex-primeiro I'Scripfurario da
Caixa de Amo•rtizac;:ão, em virt.ude de scntenca jucliciaria: re,-ogadas as disposições em contrario.
•
·
Ilio de Ja'lüit·o, 19 de ouluiJro de 1D:27, 10(Jo da Inucpcndcncia c 39o da Hepubliea.

P. DE
Getulio Vataas.

\Y\SIIli\GTO:-i LUIS

DECHEl\) N. 17. 93G -

f:iOUSA.

N.\o FOI PUULICADO
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DECnETO N. 17.037- DE .?1 nE O{jn;nno nE 1027
Concede ao Estado dr Sílo Paulo autm·izaçtio JHH'a a consfJ'Ucçfio, uso e uoso das obras de uwllwramento dos ]JOrtos de
São ricrnte e de Stio Selmstirí.o, tw liltm·ul do mrsmo l~s
tado

O Presidente da fif'puhlica do::: Esf.ados Unidos doBra:" il,
usando da autorizaçfío contida no art. ~:3, da !Pi n. lt.:..'lt'~. d!~
5 de janf'iro de 19:.?1, decreta:
·
Artigo unico. Fica concedida ao Eslarlo de São Paulo autorização para a construeção, uso o goso nas obras df' nwlhoranwnfo dos portos cln ~ão Yicf'nte c do São Sebastião, na ronformirlncle da lei n. J • 716.. do 13 de outubro dr 1RG9, e do artigo 7°, parag1•aplw nnicn, da lPi :1.:11/t, dP tG <IP outubro de

1mw.

§ 1. o O Oon~r·no do Estado de São Paulo submetlrrú :'i
tlpproYação do Govcr·no Ferleral, drntro do prazo de dous annos,
salvo motivo dr força rnaior, por cstr l'Pconlwcido. O:'-:· prnjectos o orçamrntos das nhras a executar nos por·tos de São Virente P de São Sebastião.
§ 2. o ApproYados pelo Governo Federal os projrcto:;; fl orçnmrnfns das obras a exrcntar, estas sô pod('rão srr iniciadas
depois de r~tabelPciflas. ('111 rontractos drvirlamPntr rrgi.strado~
pelo Tribunal dr Conf as, as condi~ücs a qur. dt•vPrão olwdrcer
a construcção c a exploração das mesmas, nf'Lo se re~ponsabi
l iza.ndo a União por indemnização a!guma si aquclle Trilmnal
recusar registro aos contractos.
§ 3. 0 As presentes COilCf'SSÕes ficarão Sf'I1l rffcito si aU;
31 do dezemhr·o de 1929 não forrm assignaflos (H rPsrwctinJs
confracfos.
Rin de Janeiro, 21 dP nufuhrn flp Hl~7. ·tnGo ria InrlPpPndencia c 39° rla Repuhlica.
·
\Y.\SIIT!'\fiTON LTJJR

P.

nE Son~A.

V icfm' Knmleí'.

DECnETO

l';.

17. n:;s -

nF. ~ 1 DE ouTonno n;;: -t 9?7

( .. :

Mini:~terio da Viaçlio c Obras Publicas o c1'edito especial de setecentos c f1'inla e qual1·o contos, trr•scntos 1..•

Ab1'e ao

oife.nta

e

um

mil

uoveccntos

c

oitenta

r~

seis

1'é-i.~

(73-~: 381$9fH3).

}Jom liquirllu:ao de comp1·omissoô tla Re.Jutrf içao G eml r/os 1'1'/ f'(Jl'O phos

O Presidente da Repuhlica dns Estado~ Unidos do Bra5il,
usando da autorização contida no d•·,~reto )pgislaf ivo n. 5.1 S!l,
rle 17 d0 junho !lltin:o P tPndo onvido n :VlinisfPrio rln F:tzrnua e o Tribunal ri e Conf ns, na fôrma do ar!. !l:J, do H•'gll-·
lamento Geral de Contabilidade Publica, re~olvr ahrir ao ~ll
ni:::~t e rio dn Viucão c Obras Publicas os creditos de: qt1atorzo
rontil~,

trcsentos e oitenln c um mil 110\'ccentos e oilentn (l
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seis r~ i:-: ( l-1 ::18l$fHH;), para pagamenlo á The Leopoldina
Railway Cnmpany, Lirnilod, de lr·ansportP~ fr-itos em 1020 c
1921, par·a a Hnpar·li~ão Ueral dos Telegraphos, e do soteccntos e vinte contos de rc'is (720 :OOO!SOOO), para occorrcr a despeZ'as fPil as twla llr'JHHf i(:ão Geral dos Tclcgraphos, ató 31 d;~
dezemhm do 1025, d(' accôrdo com a discriminação scgu in te:
"Pessoal" - Suh-cons ignação n. G (Auxiliares
e diarisf~s) ................ -..........
"Material" - Sub-consignação n. 2 (Acquisição c rPparo de · machinas, apparelho~.
ferramentas, arec~sorios, movPis r utensílios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hnh-consigJJal:fío 11. ~!) ('l'r·ansporte , seguro,
acondicionanwnto :Ir• n:·atrrial e outras
despezas rPiativasl ....................
Sub-consig-twefío n. ?7 (Transpnl'fr de pPSsoal)
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

610':000$000

:10:000$0011
fj0:000$000
20.:000.$000

Rio de .Janeiro, 21 de out.nhro dr 1927. lü-ôo dn Jndcpendencia f' :19" da RPpnhlica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

SonR.\.

l'fc.tm· Konder,

DECRETO N. 17.959 -

DE

2-'f.

DE OUTUBRO DE

1927

Abre o credito de 24 :439$044, para pagamento àe dif{erença de
vencimentos aos mnsicos da Policia· Militar do nistricto
Federal, promovidos em virtude do art. 1°, pm·agrapho
unko, do df'e1'f'fo 11. r>. ()7:1, de 11 de novemlJro de 1926
O Prnsidnnl c da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Conta~. nos f ermos do art. 93 do
Regulamento ~lo Codigo de Contabilidadr, P usando da autorizaç.ão eonst:mt.r~ do artigo unico çlo deerdo lcg·islaf Í\ r: n. 5.21P.,
de 8 de agosto dl'SI.e anno, resolve abrir, ao Minislcr:o da .Justiça c Negoeios Intrriores, o credito especial de vinte r quatro
contos quatroecntos r trinta c nove mil e quarrnta n quatro r(~is
(24: 439~0H), vara pagamento de di UPrcnça r! e vencimentos
aos nursi1~os JWOillovidos em virtudc do art. 1°, paragTapho
uni co. do d PC' n•to n. 5. 073, de 11 dn novembro dn 1 B26, da
Policia Mililar· do flisll'if~lo Federal. conforme a demonstração
,junta.
Rio de .J anPiro, 2~ de outubro de I Ç}27. 1OG" da Indepen~
r:nn1~ia

r· :!!l" d:t

llr•JHJhlif~a.

\V ASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.
A uausto de Yianna do r:a.11teflo.

POLICIA MILITAR DO DISTRICTO FEDERAL
CONTADORIA

Exercicio de 1926

Quadro demonstrativo da importancia necessaria para pagamento da equiparação de vencimentos concedida aos musico&
pelo decreto u. 5.073, de 11 de novembro e referente ao periodo de 23 de novembro a 31 de dezembro, tudo de 1926
>
r')

Postos

Re muneração
que compete a
cada um
no periodo
supra

Q

Remuneração
já consignada
no orçamento
para cada um

Differença
proposta para
cada um

'O
C'IS

:s

c:
C'IS
::s
Cl

Total
de differença
para
o pessoal
de cada posto

ó

!Jl

o
o

~
't:".:1='

:=
tz.l

Segundos tenentes musicos .................
Sargentos ajudantes musicos .....•.•........
Cabo de fanfarra •..........................
Musicos de 1a classe .......................
Musicos de 2a classe ...............•.......
Musicos de 3a classe ......................•
Credito preciso pãra a differença de
vencimentos ..•.........•.........•

823$328
591$371
508.«770
508$770
451$506
427$285

--

508f170

451$506
427$285
427$285
285$206
263$571

-

314$558
139$865
81$485
81$485
166$300
163$714

-

7

6
1

51
52
52

--

2:201$906
839$190
81$485
4:155$735
8:647$6(!)0
8:513$128

~

d

8

~

24:439$044

Quartel General á avenida Salvador de Sá, em 25 de novembro de 1926. - Augusto Hypolito de Medeiros. Visto.
Pereira Junior, director geral.

!>4

o

~
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Af:TOR DO PODER EXEGll'fl\'0

DF.GnETO N. J7.fHiO- DE 2'l

m~

nuTtmnn nR 1!1:?7

Ab1·e, ao Ministerio da .Justiça c Ncaocios Interiores, o credite
especial de cinco contos quinhentos e dez rnil tresentos e
dez réis (5:510$310), para pa(famento de accrc:wirno de
'lJcncinwntos ao pessoal do "A mbulatol'io Rivadavia
Cm·n?a"

-

O Presidente da RepulJlica dos Estudos Unido-;· do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal dr. Contas, nos frrmos do art. 93 do
regulamento approvado .pelo decreto n. 15.783, do R de novembro de 1922, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça c Nogocios Interiores, o credito especial de cinco contos quinhentos e dez mil t.res·entos e dez réis (5 :510$310), vara pag·amento do accreseimo de vrncimentos ao peswal do "Ambulatorio Rivadavia Corrt•a", de accôrdo com o paragrapho unico
oo art. 22 do decreto n. 5 .148-A, de 10 de janeiro ultimo.
Rio de .Janeiro, 24 do outubro de 1 9<:27, '106° da Independencia (' 39° {la Hepuhlica.
\VASHINGTON

Lms P.

DE

SousA.

Augusto de Vianna do Castello.

Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores- nrba 20- exercicio
de 1927
DEMONSTRAÇÃO DO CREDITO ESPECIAL PRECISO PARA PAOAMENTO DE VENCIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 23 DO DECRETO N. 5.148-A, DE 10 DE
JANEIRO DE 1927, AOS :39 EMPREGADOS DO~~ AMBULATORIO RIVADAVJA
CORREA"

30 e 31 dr maio (:í razão dP 20$000 mrnsar~) ..... .
De julho a dl'zemhro (srte mPzcs) ............. .

1$290
140$000

Total nara cada um ..................... .

141$290

39 emprPgado~ a 111$290- 5:510$310.
Primeira Secção da Directoria de Contabilidade, 12 de
setembro de 1927. Visfo. - Bezerra de Menezes, dirrctor dB
secção. intPrino. Vis lo. - Pe1·rira .Junior. dirPctol' gPral .. La.l'l'rin l'l'fl'::,t•J'r•s, :l" official.
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DECRETO N. 17. !HH -

DI~

25

otTTPnno

nE

1927

DE

App1·ova novas alteraçôes feitas nos estatutos da Sociedorle
Anonyma "(fraudes Moinhos do Bmsil '·'

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
aUendcndo no que, devidamPnl:~ rnpresPntada, requereu a
Sociedade Anonymn "Grandcs Moinhos do Brasil", autorizada,
pelo decreto 11. 1O. 94ü, do 17 de julho de 1914, a funccionar,
com os estatutos que apre~cnlnu. cujas alterações oht.iveram
approvação pclos rlecrf'fos ns. '13.483, de Hl de fcvert>iro de
1919; 15.90ü, rlc 2'7 d1~ dczcmbro de 1922; 1ü.975, de 8 de
julho de 1925, e 17.321, de ·19 de maio do 192ü, dcCI'eta:
Artigo 'llnicn. Ficam npprovadas as altPr~u;i:>Ps feitas nos
esfafntos dn 1-lncirdndP Anonyrna "Grandes Moinhos do Bt·asil".
de conformidade com as rewru~;õm; votadas na assPmlJléa gera!
extraorrlinaria elos respectivos accionist.as a 1G de setembro
de 1927, ficamlo, por1>m, a mesma sociedade ohrignrla a cumprir as formal idndPs ulteriores exigidas pela legislação em
vigor.
Rio de .Janeiro, 25 dr outubro rle 19?7. 10Go da Independencia e 39" da llepublica.
vVASHINGTON LLTTS

p.

DE

Sou:;;:\.

nenn'niano L11ra Castro

DECRETO N. 17. 9ô2 -

~E

25

nE

ounmno

nE

1927

Ab1·e, ao Ministerio da .Juslir;a e Neaocios Jnterim·es, o credito
especial rle 13 :R20$0H. pal'a pa(Jflmenfo dr! acrTPsrimo:~
de 1H~nciuwntos aos .iu i::.es {ede1·ae:; .Joiio Baptista da. ('osf,l
Ca1·val/w Pilho, Paulo Mm·tius Po11tes r• Ortavio J(f'llu
O Presidente rla Republica do~ Estados Unidos do Brasil.
tendo ouvido o Tribunal do Contas. nos trrmog do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade Publica, rPsolvP, usando
da autorização constante do decrdo legislativo n. 5. 2-19, de
29 de agosto deste anno, abrir, ao l\Iinisterio da .Justiça c Negocias Interiores, o credito especial de 13:820$041, para pagamento de accrescimos rle vencimrnfos que compPtem aos juizes
federaC's .João Baptista da Costa Carvalho Filho. Paulo lYJ:H·tins
Fonfps n Ortavio lú'lly.
Rio de .Janeiro, 25 de outubro dn 19:?7, lOGo da Indf'prndeneia P ~no rln Hepuhlica.

\V ASHINGTON
AU(JUSio

LUIS

P.

t>E

SouSA.

de l'innnrt do Cnstello.
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MiDisterlo da justiça e negocios imeriores
DEMONSTRAÇÃO DA
APPLICAÇÃO DO CREDITO ESPECIAL ABERTO
DECRETO N. 17.962, DE 5 DE OUTUBRO DE 1927

Periodo a que o pagamento

Credor

Baptista da Costa
Carvalho Filho ...
Paulo Martins FontP~
Octavio Kelly . . .....

J.

abrange

PELO

Quantia a

11e

J)Aga

23-10-925 a 31-10-927
2-10-926 a 31-10-927
30-10-924 a 31-10-927

3:643$548

~:616$516

5:559$977
13:820$041

Importa a presente demonstração em treze contos oitocentos e vinte mil e quarenta e um réis ( 13 :8!20$041).
Primeira Secção da Directoria de Contabilidade, 26 de outubro de 1927. - Epiphanio Martins, 1o official. Yisto. Bezer·ra de Menezes, director de secção interino. Visto. ~ Pereira Junior, director geral.

DECRETO N. 17.963 -

DE

31

DF. OTJTIJBHO DE

1927

Abre, ao Miuisterin da Justiça r Negocios lntm·ior·es, o credito
especial de 2. 807 :600$, 1Ul1'a attender ao pagamento do
augmento de vencimentos, correspondente ao corrente
anno, a. qu.e tem direito o pessoal da Gum·da. Civil e da lnspectoria. de Vehiculns da Policia do Districto Federal
O Presidente rla Republica dos Estados Unidos do BraRil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade Publica resolve, usando
da autorização constante rto art. 6° do decrPto legislativo numero 5. H8. de 10 de janeiro de 1927. ahrir, ao Ministerio da
Justiça e Negocias Interiores, o credito especial dr. dous mil
oitocr.ntos e sete contos e seiscento~ mil réis (2. 807 :600$000),
para attender ao pagamento. n partir do 1 de janeiro do corrente anno, do augmenfo rlc Yímcimentos a que tem direito o
pessoal da Guarda Civil r. da Inspectoria rfp Vehiculos dn Policia do Districfo Federal, de accôrdo com n taholla do arf. 3°
do citado decreto }('gi.-;lativo c conform(' n dPmonsf ra(:fio que
a Pste acompanha .
fiio de Janeiro, 31 flf' ontuln·n d(' 1927, I Oo" tln TJHlcpendencia r. :19° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

A uousfo de Vianna. do Castello.

DEMONSTRAÇÃO DOS CREDITO~ NECESSARIOS PARA PAOAMENTO DOS AUOMENTOS DE VENCIMENTOS DOS FUNCCIONARIOS DA INSPECTORIA DE VEHICULOS E GUARDA CIVIL E A QUE SE REfERE
O DECRETO N. 5.148, DE 10 DE JANEIRO DE 1927

Repartições e cargos

'

Vencimentos mensaes com o augmento
a que se refere o decreto n. 5.148,
de 10 de janeiro de 1927

De cada funccionario

Vencimentos annuaes consignados na
tabella orçamentaria do exerclcio
vigente

Vencimmentos de 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 1927, com
o augmento do deereto n. 5.148, de
10 de janeiro de 1927

Da classe

De cada funccionario

Credltos
precisos para
pagamento
do augmento

Totc1l

dos creditos
precisos

Da classe

I
lnspectoria de Vehiculos
I tspector geral ..••....•.••...

s :tb-inspector ...•......••....

E :;creventes •.................
A uxiliares .................•..
F scaes geraes ...............
F scaes ••.•............•......

1
1
1
1
1
1

1:500$000
1:000~000

700$000
600$000
500$000
400$000

1
1
2

10
10
170

1:500~000
1:000$000
1:400$000
6:000$000
5:000$000
68:000$000

1
1
2
10
10
170

82:900$000

18:000$000
12:000$000
16:800$000
72:000$000
60:0001000
816:000$.000

1
1
1
1
1
1

8
6
4
3
3
2

400$000
000$000
200$000
600$000
000$000
700$000

1

1

2

10
10
170

994:800$000

8:400$000
6:000$000
8:400$000
36:000$000
30:0001000
459: 000$000

9:600$000
6:000$000
8:400$000
36:000JOOO
30:000$000
357:000$000

547:800$000

447:000$000

10:000$000
5:040$000
3:840$000
132:000$000
105:000$000
891 :000$000

8:000$000
6:960$000
5:160$000
192:000$000
135:000$000
693:000$000
856: 800$000
463: 680f.OOO

447:000$000

Guarda Civil
1spector •••......•.•........
Llb-inspector ...........•...
lmoxarifc ..................
ri melros fiscaes .............
~gundos fiscaes ••...........
uardas de 1a classe .........
uardas de 2a classe .........
uardas de 3a classe ..•...•.•
ratificação ao chefe do expediente ..........•......•.

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1:500$000
1:000$000
750$000
600$000
500$000
400$000
350$000
300$000

1
1
1
45
40
330
420
280

50$000

1

1:500$000
1:000$000
750$000

132:000$000
147:000$000
84:000$000

1
1
1
45
40
330
420
280

18:000$000
12:000$000
9:000$000
324:000$000
240:000$000
1.584:000$000
1.764:000$000
1. 008: 000$000

1
1
1
1
1
1
1
1

10 000$000
5 040$000
3 840$000
3 300$000
3 000!000
2 700$000
1 160$000
1 944$000

40
35
330
420
280

50$000

1

600$000

1

600$000

1

27:000~000
20:000~000

413:300$000

4.959:600$000

1
1
1

907: 200$000

544:320$000
600$000

2.599:000$000

2.360:600$000

2.360:600$000

2.807:600$000
OBSERVAÇÕES
Na lei orçamentaria figuram 40 fiscaes e 35 ajudantes e, por effeito do decreto n. 5.148, de 10 de janeiro ultimo, os fiscaes passaram a ser 45, com a denominação de primeiros e os ajudantes passaram a ser segundos fiscaes em numero de 40.
Importa a presente demonstração em dous mil oitocentos e sete contos e seiscentos mil réis ..
Quarta secção da Secretaria de Policia, 19 de setembro de 1927.- O escripturario, José Luiz Cordeiro.- Visto. C. Machado, chefe de secção. -C. de A. Góes Filho.- Visto.

Pereira Junior, director geral.
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CROPO DE MARINHEIROS NACIONAES

(Modelo A)

PROPOSTA PARA A PROMOÇÃO Á CLASSE IMMEDIATA SUPERIOR, EM ••••••• DE ......................... .

Marinheiros nacionaes pertencentes á guarnição d ...•............

I

Tempo
Data da
Tempo
Data
Data
da primeira da ultima pro- transfere nela de embarque de serviço na
para a
classe ou
na
praça
moção
especialidade classe actual especialidade
(3)
(2)
(4)
(5)
(1)

Notas
de
comportamento

Exercido nas funcções
de sua rcsponsabilJdade na classe
actual
:I
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OBSERVAÇOES

1. A data da t• praça é a do alistamento no Corpo (e não a da Escola).
2. E' da data em que fôr contada a antiguidade.
3. Deve ser a data da Ordem do Dia do Corpo que autoriz~u a transfere.ncia.
4. O tempo de embarque é contado na classe da data da ultima promoção até 30 de abrll e 30 de setembro.
5. o tempo de serviço na especialidade é contado da data da transferencia até a data da promoção para lP. promoção na companhia e da data desta uttima até a data da nova
promoção nas demais. O tempo de serviço dos SE que é só na classe, conta-se da data da t• praça até a data da promoção para a 1" promoção, e da data da ultima até da nova
.
.
promoção nas demais.
6 O numero de notas de comportamento é contado na classe, nos mezes antenores á data da proposta.
7. Exigido dos candidatos a cabos e sargentos.
Nota - Esta proposta é acompanhada dos mappas de inhabilitacão nos exames, da relação de praças que estando na Escola de Promoção não forem propostas com a declração
do motivo da exclasão, e das cadernetas subsidiarias.

........................................................
(Assignatura do proponente)
Dimensões:
Comprimento, om,66.
Largura, om,42.
Linhas para 28 propostos.
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DECRETO N. 17.964 -

DE

31 DE OUTUBRO DE 1927

Autoriza a novação do contracto de ,'}ue é cessionaria a "Companhia l'ernambucana de Jndustrias e Estradas de Ferro",
para a cons.t1'ucção da E. F. de Barreiros a Sertãozinho e
do trecho de Barreiros a Tamandaré, no Estado de Pernambuco

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Pernambucana de
Industrias e Estradas de Ferro", cessionaria, ex-vi, do decreto It. 16.636, de 15 de outubro de 1924, do eontracto celebrado na fórma do decreto n. 12.309, de G de dezembro dP
1·91'6', para a construcção da Estrada de Ferro de Barreiros a
Sertãozinho: tendo em vista as informações prestadas pela
lnspectoria Federal das Estradas e de ncet'ledo com o rtisposto
UO § 3°, do art. 4o do decreto legislatiYO ll.
5. 0216, de 1 de
outubro de 1926, decreta:
Artigo uni co. Fica autorizada a nova(:ão do contracto de
que é cessionaria a "Companhia Pernambucana de Industrias
e Estradas de Ferro", para a construccão da Estrada de Ferro
de Barreiros a Sertãozinho e do trecho de Barreiros a Ta.mandaré, no Estado de Pernambuco, na conformidade das
.clausulas que com este baixam, assignadas pelo Ministro dPEstado da Viação e Obras Publicas.
Rio de .Tan~iro, 31 de outnhro de 1927. 106° da Inde.pendcncia c 39o da Republica.
1

WASHlNGTON LtJIS P.

DE ·SOUSA.

Victor Konder.

Clausulas a que se refere o decreto n. 17.964, desta data
I

O eontracto a ser ·celebrado de accôrdo com as presente~
clawmlns ter:í. por objecto a novação do celebrado, na fórma
do df'crrto n. 12.309, de 6 de dezembro de J·91ô. com Antonio
Menclrs Fernandes Ribeiro, e cuja transferencia á "Companl1ia
Pernambucana de Industrias e Estradas de Ferro" foi autorizada pelo decreto n. 16. ·636, de 15 de outubro de 1924, para a
construcção da Estrada de Ferro de Barrriros a Sertãozin'ho.
no E.~tado de Pernambuco,
11

A' "Companhia Pernambucana dr Industrias e Estradas de
Ferro'' fica mantido o privilegio n~Io prazo ele 60 (sessenta)
anno~. contado~ da data da actual novação para a construcção,
·uso e goso dn estrada de ferro de que trata a clausula anterior, á qual será incorporado o trecho de Barreiros a Taman-
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fia ré, de accôrdo com a lei do Estado ele :Pernambuco, n. 1 • 8·241
11<' .:!0 ÕP nOVf'tllbl'G ÔO l 92'Ü.

III
AlP,m do priYil('gio, o Governo concede os seguintes fa,·ores:
t.• A subvenção corresponde á metade do custo effeetivo
por kilometro ria estrada de ferro a que se referem estas clau~mlas, comprchi'ndido nella o trecho de Barreiros a Tamandaré, rlc accôrdo com a tabella de pN'(.'OS que fôr ot'ganizada
p<'la Inspectoria Fe-deral das Estradas e 1\Jf,provada pelo Ministro da Via\ão c Obras IPublicas. incluído o Yalor do material rodanl e, para o que, na conformidade do disposto no § 3°,
rio art. ·'1°, do {)ecreto n. 5. 0:!6, de J de outubro de '1 926, se
fará a rcvi;;;ão dos orçamentos constantes ctos rsludos approvarlos pelos decre1 os ns. lO. Hl5, de 23 de abril de H)J 3 «! 12.309,
ele G de dezembro de 1916.
§ 1. Em qualquer caso, o pagamento ela suhvrn•;ão só se
fará por secções ou trechos inteiramente concluído:; (~ promptos para o trafego, depois de examinados, medirlos c acceitos
pelo G'ovPrno, só sendo devida a subYenção annual não excedente ctc 300 :000$, que tenha sido empenhada á conta do crectito que o Congresso Nacional ven'ha a conceder, salvo autorizar,ão do ·Congrf'~so para o augmento da subvenção annual •.
~ 2. Ri a exiPnsão total concluida e prompta pam o trafego, Pm um armo, fttr dn custo qur, na fôrma do ~ 1", •lo n. 1
desta clausula, roneona para uma snbYPJH;ão d1~vida. Pm imporl ancia maior do qtw a taxada úo ~ 1o, o cxcpsso ·sohrr Psta
importancia sPrá computado, para effeito de liquidação, na
subvcnçãó devida no anno seguinte, ficando, por C'ssa fúrma,
sl:'mpre mantido o quantum da subvenção annual estipulado
no § 1°, atl~ que seja entregue ao trafego publieo toda a ex...
tensão da ('Strada concluída.
2." O direito de desapropriar por utilirlarlc puhlira. n1
ftírnta da,;; lPis em vigor, ns tPrrPnos I' hemft•itor·ias Jll'l'f'ssarias á ronsfrucção da estrada.
3. 0 A prcfcrcncia, em igualdade rle condiçõrs com outros
concurrrntps, para a con~trnccão de prolongamentos c ramaes
da f'Slrnda I'Onrrdidn, não coml}1rehC'ndidos os ramal:'-; clc uso
pnrticular.
0

0

IV
A companhia obriga-se a rnstituir á União as importancias rlella rncPhidas a titulo ele subvcncão de qnC' I rata a clausnla tC'rccirn. A restituição s·er:\ feita por prPslacõPs de
10 % (dez por e('nto) sobre o total da subvrnção e conwçará
a sPr effecluada dPz mmos cte,pois de ex.tincto o prazo de con{~lnsão f' PlltJ'Pga ao lrafPgo do ultimo trecho, na con formidadc
rJo n. 3, da clansnla 23, mesmo que não tenha sido conclnido
n ultimo trec'ho.
Paragrapho uni co. Vencido o prazo de dez annos referirlo n(\sta clausula, cadn prestacão deverá ser realizada nté o
rlln 10 rle jnn,irn rf0 endn Rnno~ eob prnn de ficnr n romf!anhftl
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constituída em múra ipso-jtwe, c obrigada ao pagamento dos
juros de 9 % (noYe por cenf.o) ao anno; P, além disso, si o
alrazo exceder de l.ZO (cento c vinte) dias, tornar-se-'ha cobravel, por via executiva, a restituição immcdiata da totalidade das iinportancias devidas pela co.mpanhia á conta da
subvenção que llhie foi paga p.ela União.

v
A conslrucção da estrada de feiTo. que será, t•m Ioda a
cx(r>n::;ão. da bitola de um metro entre trilht1s, cxecular-sc-ha,
de nrdirdo eom os estudo~ ddinitivos prcYiamcnl c approvadus pl'lo <~ovcrno c obedecerá, em tudo 'tJlll' dissct· rc;-;vcito ú
pat·l •' lPchniea das obras, ás disposil_:õcs do d!'(:rcto n. i. ~10! 1 .
de :!9 do dezembro de 1880, sendo de 1GO metros o mini111o
ralo de cm·va c de Om,012, por metro a rampa maxima.

VI
A companhia fica obrigada a executar as aHeraçõPs o
oLras noYas cuja necessidade a experiencia haja indicado em
relação á segurança publica, policia da estrada de ferro ou do
trafego, c, na falta do eumprimento desta obrigação poderá o
Oovcrno realizar as referidas obras c altcra<:;ões p-or conla tla
companhia.
VII
O Governo podcr{L exigir que a companhia faça, nas cstaçürs c paradas os angmentos reclamados pelas necessidades tla
lavoura, do commercio e induslria.
VIII
O mal criai rodante (lneurnol iva. "lemlcrR" P carro~. qui' L'
de pass:1g·eü·os, quer de mereadorias de qualquer natureza) será
.:onstruido com os melhoramentos qnc houver o progresso introduzido no serviço de viação fcrrca, de modo que haja segurança nos transportes e cornmodidade para os passageiros.
O Governo poderá prohibir o emprego de material que nilo
p1·cencha estas condições.

IX
A t~ompanhia fica obrigada a angmonlat" o material rodante nu qualquer época, desde qne este se torne insuffieiente, a Juizo do Governo, para attender satisfactoriamentc
aa desenvolvimento do trafego.
X

:A Companhia fica obrigada a conservar com cuidado,
fanto ~l estrada de ferro e suas dependcncias, como o material
rodante, em ordem a mantel-os em estado de bem preencher,
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a juizo do Governo, o seu destino de realizar o trafego com
::;Pgurança regularidade e presteza.
§ 1. 'verificada a inobservancia desta clausula, a fiscalização mareará prazos para a execução das obras ou serviços
nC'cessarios a essa boa conservação, e, si a Companhia deixar
;Je executar taes obras ou serviços dentro dos respectivos prazos, incorrerá em multa, sendo-lhe marcados novos prazos
pela fiscalização.
§ 2 o Decorridos os novos prazos de que trata o paragrapho precedente, si a Companhia continuar em falta poderá o
Governo declarar a caducidade da concessão (cl. XXV) ou exe~mtar os ditos serviços ou obras por conta da Companhia.
0

XI
A Companhin será obrigada a transportar constantemente

an sua estrada, com cuidado, exactidão, regularidade e pres-

teza, os passageiros e suas bagagem;, e as mercadorias, animaes e valores que para esse fim lhe forem confiados, meâiante os preços e condições fixados nas respectivas tarifas
e regulamentos dos transportes que, propostos pela Companhia, forem approvados pelo Governo, resalvado o disposto no
~ 3° de~ta clausula.
§ 1. As tarifas serão revistas, pelo menos, de tres em
V·es annos, e os seus preços não poderão exceder os dos meios
ordinarios de transporte ao tempo da organização ou revisão
·
dellas.
§ 2. Logo que a renda liquida da estrada, em dous annos
consecutivos (financeiros do Governo), exceder de 12 % (doze
pur eento) do eapitnl reeonhecido (el. XXI), o <loYI'l'llU tera.
o direito de exigir que sejam reduzidas as tarifas de transporte,
d~vendo a reducção effectuar-se, principalmente, para os geIwros de especial applicação á lavoura e os da exportação.
§ 3. Desde que, chegarln a (lpoca de revisão das tarifas,
nd.o haja a Companhia tomado a iniciativa da proposta, poderá o Governo exigil-a, marcando prazo para a sua aprcsenh\~ão; e si, dentro deste prazo, não houver a Companhia submettido o projecto de revisão, o Governo terá o direito de
mandar appliear, provisoriamente, as tarifas que julgar convenientes, até que comecem a vigorar as que forem estabelecicas por accôrdo com a Companhia.
0

0

0

~11

As tarifas approvarlag serão affixadas, ou postas á dispocto publico, devidanwnte impressas, em todas as estações,
devendo entrar em vigor dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes á publicação da sua approvação, sendo o primeiro dia
da sua execução annunciado com 8 ( (oito) dias, pelo menos, de
antecedcncia, por meio de avisos expostos nas estações e publicados em jornacs de grande circulação nas regiões servidas
pela esf.rnda.
~dção

XIII
· A Companhia poderá fazer tonos os transportes por preços
inferiores <WH das tarifas approvadas, mas de modo geral e

543
sem excepcão, quer em prejuízo, quer em favor de quem quer
que seja.
.
.
. .
,
§ 1. Esta baixa de precos se fara. effec~1va, com p_revw
consenLunentu do Governo, sendo o publiCo avisado pela fórum
prescripta na clausula anterior.
§ 2. A proposta da Companhia sobre .a !'educ.ção dos precos considerar-se-ha approvada por om1ssao, SI o Governo
deixar de pronunciar-se a seu réspeito dentro dos 90 (noventa) dias seguintes á entrega da respectiva petição á fiscalização.
§ 3.0 Si a Companhia rebaixar os preços das tarifas, sem
aquelle prévio consentimento, poderá o Governo tornar a mesma reducção extensiva a todos os transportes pertencentes á
mesma classe da tarifa.
.
§ 4. Os preços assim reduzidos não tornarão, em caso
~lgum, a ser elevados sein autorização expressa do Governo,
avisandú-se o publico, pela fórma estabelecida na clausula Xll.
0

0

0

XIV
A Companhia obriga-se a transportar em trens ordina-

rlos:
§ 1.<> Gratuitamente:

os colonos e irnmigrantes, suas bagagens, ferramentas,
utensilios e instrumentos aratorios em seu primeiro estabeiecimento;
.
b) as sementes c as plantas enviadas pelos Governos }'ece.ral e Estadual para serem distribuídas gratuitamente pelos
lavradores; os animaes reproductores introduzidos com o aux!lio do Governo e os objectos destinados a exposicões offic:aes;
c) as malas do Correio e seus couductures; quaesquer
íunccionarios postaes em serviço da repartição; o pessoal en<~arregado por parte do Governo do serviço da linha telegraphica e o respectivo material; o pessoal da fiscaliza~:,ão do GoV•erno, quando em serviço na estrada, sua bagagem e objectos
do mesmo serviço; bem como qualquer somroa de dinheiro
pertencente ao Thesouro Nacional ou Estadual, sendo o-s
transportes das malas e correspondencias postaes eff.ectuados,
segundo o Governo o exigir, em compartimento, ou carro
~specialmente adaptado a esse fim .
§ 2.° Com abatimento de 50 o/o sobre os precos das tarifas
geraes:
•
a) as autoridades, escoltas policiaes e respectivas bagagens, ·quando em diligencia;
b) todo·s os gcneros enviados pelo Govc1·no da União QU
dos Estados para soccorros publieos em caso de secca, inundação, peste, guerra ou outra calamidade publica;
c) todos os passageiros e cargas, po1· conta do Governo •la
t:nião, não especificados acima.
§ 3." Com abatimento de 30 o/o sobre as ditas tarifas:
Qualquer numero de soldados da Policia estadual O\! .!egional, com seus officiaes, respectivas bagagens e mumçoe.:;,
quando e111 serviço publico.
a)
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DECRETO N. 17.964 -

DE

31 DE OUTUBRO DE 1927

Autoriza a novação do contracto de ,'}ue é cessionaria a "Companhia l'ernambucana de Jndustrias e Estradas de Ferro",
para a cons.t1'ucção da E. F. de Barreiros a Sertãozinho e
do trecho de Barreiros a Tamandaré, no Estado de Pernambuco

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Pernambucana de
Industrias e Estradas de Ferro", cessionaria, ex-vi, do decreto It. 16.636, de 15 de outubro de 1924, do eontracto celebrado na fórma do decreto n. 12.309, de G de dezembro dP
1·91'6', para a construcção da Estrada de Ferro de Barreiros a
Sertãozinho: tendo em vista as informações prestadas pela
lnspectoria Federal das Estradas e de ncet'ledo com o rtisposto
UO § 3°, do art. 4o do decreto legislatiYO ll.
5. 0216, de 1 de
outubro de 1926, decreta:
Artigo uni co. Fica autorizada a nova(:ão do contracto de
que é cessionaria a "Companhia Pernambucana de Industrias
e Estradas de Ferro", para a construccão da Estrada de Ferro
de Barreiros a Sertãozinho e do trecho de Barreiros a Ta.mandaré, no Estado de Pernambuco, na conformidade das
.clausulas que com este baixam, assignadas pelo Ministro dPEstado da Viação e Obras Publicas.
Rio de .Tan~iro, 31 de outnhro de 1927. 106° da Inde.pendcncia c 39o da Republica.
1

WASHlNGTON LtJIS P.

DE ·SOUSA.

Victor Konder.

Clausulas a que se refere o decreto n. 17.964, desta data
I

O eontracto a ser ·celebrado de accôrdo com as presente~
clawmlns ter:í. por objecto a novação do celebrado, na fórma
do df'crrto n. 12.309, de 6 de dezembro de J·91ô. com Antonio
Menclrs Fernandes Ribeiro, e cuja transferencia á "Companl1ia
Pernambucana de Industrias e Estradas de Ferro" foi autorizada pelo decreto n. 16. ·636, de 15 de outubro de 1924, para a
construcção da Estrada de Ferro de Barrriros a Sertãozin'ho.
no E.~tado de Pernambuco,
11

A' "Companhia Pernambucana dr Industrias e Estradas de
Ferro'' fica mantido o privilegio n~Io prazo ele 60 (sessenta)
anno~. contado~ da data da actual novação para a construcção,
·uso e goso dn estrada de ferro de que trata a clausula anterior, á qual será incorporado o trecho de Barreiros a Taman-
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fia ré, de accôrdo com a lei do Estado ele :Pernambuco, n. 1 • 8·241
11<' .:!0 ÕP nOVf'tllbl'G ÔO l 92'Ü.

III
AlP,m do priYil('gio, o Governo concede os seguintes fa,·ores:
t.• A subvenção corresponde á metade do custo effeetivo
por kilometro ria estrada de ferro a que se referem estas clau~mlas, comprchi'ndido nella o trecho de Barreiros a Tamandaré, rlc accôrdo com a tabella de pN'(.'OS que fôr ot'ganizada
p<'la Inspectoria Fe-deral das Estradas e 1\Jf,provada pelo Ministro da Via\ão c Obras IPublicas. incluído o Yalor do material rodanl e, para o que, na conformidade do disposto no § 3°,
rio art. ·'1°, do {)ecreto n. 5. 0:!6, de J de outubro de '1 926, se
fará a rcvi;;;ão dos orçamentos constantes ctos rsludos approvarlos pelos decre1 os ns. lO. Hl5, de 23 de abril de H)J 3 «! 12.309,
ele G de dezembro de 1916.
§ 1. Em qualquer caso, o pagamento ela suhvrn•;ão só se
fará por secções ou trechos inteiramente concluído:; (~ promptos para o trafego, depois de examinados, medirlos c acceitos
pelo G'ovPrno, só sendo devida a subYenção annual não excedente ctc 300 :000$, que tenha sido empenhada á conta do crectito que o Congresso Nacional ven'ha a conceder, salvo autorizar,ão do ·Congrf'~so para o augmento da subvenção annual •.
~ 2. Ri a exiPnsão total concluida e prompta pam o trafego, Pm um armo, fttr dn custo qur, na fôrma do ~ 1", •lo n. 1
desta clausula, roneona para uma snbYPJH;ão d1~vida. Pm imporl ancia maior do qtw a taxada úo ~ 1o, o cxcpsso ·sohrr Psta
importancia sPrá computado, para effeito de liquidação, na
subvcnçãó devida no anno seguinte, ficando, por C'ssa fúrma,
sl:'mpre mantido o quantum da subvenção annual estipulado
no § 1°, atl~ que seja entregue ao trafego publieo toda a ex...
tensão da ('Strada concluída.
2." O direito de desapropriar por utilirlarlc puhlira. n1
ftírnta da,;; lPis em vigor, ns tPrrPnos I' hemft•itor·ias Jll'l'f'ssarias á ronsfrucção da estrada.
3. 0 A prcfcrcncia, em igualdade rle condiçõrs com outros
concurrrntps, para a con~trnccão de prolongamentos c ramaes
da f'Slrnda I'Onrrdidn, não coml}1rehC'ndidos os ramal:'-; clc uso
pnrticular.
0

0

IV
A companhia obriga-se a rnstituir á União as importancias rlella rncPhidas a titulo ele subvcncão de qnC' I rata a clausnla tC'rccirn. A restituição s·er:\ feita por prPslacõPs de
10 % (dez por e('nto) sobre o total da subvrnção e conwçará
a sPr effecluada dPz mmos cte,pois de ex.tincto o prazo de con{~lnsão f' PlltJ'Pga ao lrafPgo do ultimo trecho, na con formidadc
rJo n. 3, da clansnla 23, mesmo que não tenha sido conclnido
n ultimo trec'ho.
Paragrapho uni co. Vencido o prazo de dez annos referirlo n(\sta clausula, cadn prestacão deverá ser realizada nté o
rlln 10 rle jnn,irn rf0 endn Rnno~ eob prnn de ficnr n romf!anhftl
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constituída em múra ipso-jtwe, c obrigada ao pagamento dos
juros de 9 % (noYe por cenf.o) ao anno; P, além disso, si o
alrazo exceder de l.ZO (cento c vinte) dias, tornar-se-'ha cobravel, por via executiva, a restituição immcdiata da totalidade das iinportancias devidas pela co.mpanhia á conta da
subvenção que llhie foi paga p.ela União.

v
A conslrucção da estrada de feiTo. que será, t•m Ioda a
cx(r>n::;ão. da bitola de um metro entre trilht1s, cxecular-sc-ha,
de nrdirdo eom os estudo~ ddinitivos prcYiamcnl c approvadus pl'lo <~ovcrno c obedecerá, em tudo 'tJlll' dissct· rc;-;vcito ú
pat·l •' lPchniea das obras, ás disposil_:õcs do d!'(:rcto n. i. ~10! 1 .
de :!9 do dezembro de 1880, sendo de 1GO metros o mini111o
ralo de cm·va c de Om,012, por metro a rampa maxima.

VI
A companhia fica obrigada a executar as aHeraçõPs o
oLras noYas cuja necessidade a experiencia haja indicado em
relação á segurança publica, policia da estrada de ferro ou do
trafego, c, na falta do eumprimento desta obrigação poderá o
Oovcrno realizar as referidas obras c altcra<:;ões p-or conla tla
companhia.
VII
O Governo podcr{L exigir que a companhia faça, nas cstaçürs c paradas os angmentos reclamados pelas necessidades tla
lavoura, do commercio e induslria.
VIII
O mal criai rodante (lneurnol iva. "lemlcrR" P carro~. qui' L'
de pass:1g·eü·os, quer de mereadorias de qualquer natureza) será
.:onstruido com os melhoramentos qnc houver o progresso introduzido no serviço de viação fcrrca, de modo que haja segurança nos transportes e cornmodidade para os passageiros.
O Governo poderá prohibir o emprego de material que nilo
p1·cencha estas condições.

IX
A t~ompanhia fica obrigada a angmonlat" o material rodante nu qualquer época, desde qne este se torne insuffieiente, a Juizo do Governo, para attender satisfactoriamentc
aa desenvolvimento do trafego.
X

:A Companhia fica obrigada a conservar com cuidado,
fanto ~l estrada de ferro e suas dependcncias, como o material
rodante, em ordem a mantel-os em estado de bem preencher,
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a juizo do Governo, o seu destino de realizar o trafego com
::;Pgurança regularidade e presteza.
§ 1. 'verificada a inobservancia desta clausula, a fiscalização mareará prazos para a execução das obras ou serviços
nC'cessarios a essa boa conservação, e, si a Companhia deixar
;Je executar taes obras ou serviços dentro dos respectivos prazos, incorrerá em multa, sendo-lhe marcados novos prazos
pela fiscalização.
§ 2 o Decorridos os novos prazos de que trata o paragrapho precedente, si a Companhia continuar em falta poderá o
Governo declarar a caducidade da concessão (cl. XXV) ou exe~mtar os ditos serviços ou obras por conta da Companhia.
0

XI
A Companhin será obrigada a transportar constantemente

an sua estrada, com cuidado, exactidão, regularidade e pres-

teza, os passageiros e suas bagagem;, e as mercadorias, animaes e valores que para esse fim lhe forem confiados, meâiante os preços e condições fixados nas respectivas tarifas
e regulamentos dos transportes que, propostos pela Companhia, forem approvados pelo Governo, resalvado o disposto no
~ 3° de~ta clausula.
§ 1. As tarifas serão revistas, pelo menos, de tres em
V·es annos, e os seus preços não poderão exceder os dos meios
ordinarios de transporte ao tempo da organização ou revisão
·
dellas.
§ 2. Logo que a renda liquida da estrada, em dous annos
consecutivos (financeiros do Governo), exceder de 12 % (doze
pur eento) do eapitnl reeonhecido (el. XXI), o <loYI'l'llU tera.
o direito de exigir que sejam reduzidas as tarifas de transporte,
d~vendo a reducção effectuar-se, principalmente, para os geIwros de especial applicação á lavoura e os da exportação.
§ 3. Desde que, chegarln a (lpoca de revisão das tarifas,
nd.o haja a Companhia tomado a iniciativa da proposta, poderá o Governo exigil-a, marcando prazo para a sua aprcsenh\~ão; e si, dentro deste prazo, não houver a Companhia submettido o projecto de revisão, o Governo terá o direito de
mandar appliear, provisoriamente, as tarifas que julgar convenientes, até que comecem a vigorar as que forem estabelecicas por accôrdo com a Companhia.
0

0

0

~11

As tarifas approvarlag serão affixadas, ou postas á dispocto publico, devidanwnte impressas, em todas as estações,
devendo entrar em vigor dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes á publicação da sua approvação, sendo o primeiro dia
da sua execução annunciado com 8 ( (oito) dias, pelo menos, de
antecedcncia, por meio de avisos expostos nas estações e publicados em jornacs de grande circulação nas regiões servidas
pela esf.rnda.
~dção

XIII
· A Companhia poderá fazer tonos os transportes por preços
inferiores <WH das tarifas approvadas, mas de modo geral e
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sem excepcão, quer em prejuízo, quer em favor de quem quer
que seja.
.
.
. .
,
§ 1. Esta baixa de precos se fara. effec~1va, com p_revw
consenLunentu do Governo, sendo o publiCo avisado pela fórum
prescripta na clausula anterior.
§ 2. A proposta da Companhia sobre .a !'educ.ção dos precos considerar-se-ha approvada por om1ssao, SI o Governo
deixar de pronunciar-se a seu réspeito dentro dos 90 (noventa) dias seguintes á entrega da respectiva petição á fiscalização.
§ 3.0 Si a Companhia rebaixar os preços das tarifas, sem
aquelle prévio consentimento, poderá o Governo tornar a mesma reducção extensiva a todos os transportes pertencentes á
mesma classe da tarifa.
.
§ 4. Os preços assim reduzidos não tornarão, em caso
~lgum, a ser elevados sein autorização expressa do Governo,
avisandú-se o publico, pela fórma estabelecida na clausula Xll.
0

0

0

XIV
A Companhia obriga-se a transportar em trens ordina-

rlos:
§ 1.<> Gratuitamente:

os colonos e irnmigrantes, suas bagagens, ferramentas,
utensilios e instrumentos aratorios em seu primeiro estabeiecimento;
.
b) as sementes c as plantas enviadas pelos Governos }'ece.ral e Estadual para serem distribuídas gratuitamente pelos
lavradores; os animaes reproductores introduzidos com o aux!lio do Governo e os objectos destinados a exposicões offic:aes;
c) as malas do Correio e seus couductures; quaesquer
íunccionarios postaes em serviço da repartição; o pessoal en<~arregado por parte do Governo do serviço da linha telegraphica e o respectivo material; o pessoal da fiscaliza~:,ão do GoV•erno, quando em serviço na estrada, sua bagagem e objectos
do mesmo serviço; bem como qualquer somroa de dinheiro
pertencente ao Thesouro Nacional ou Estadual, sendo o-s
transportes das malas e correspondencias postaes eff.ectuados,
segundo o Governo o exigir, em compartimento, ou carro
~specialmente adaptado a esse fim .
§ 2.° Com abatimento de 50 o/o sobre os precos das tarifas
geraes:
•
a) as autoridades, escoltas policiaes e respectivas bagagens, ·quando em diligencia;
b) todo·s os gcneros enviados pelo Govc1·no da União QU
dos Estados para soccorros publieos em caso de secca, inundação, peste, guerra ou outra calamidade publica;
c) todos os passageiros e cargas, po1· conta do Governo •la
t:nião, não especificados acima.
§ 3." Com abatimento de 30 o/o sobre as ditas tarifas:
Qualquer numero de soldados da Policia estadual O\! .!egional, com seus officiaes, respectivas bagagens e mumçoe.:;,
quando e111 serviço publico.
a)
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§ 1." Com alJntimcnfo de 15 '/c:
Os matcriaes qnc se dest.inat·cm tL cunslrucção c custeio
elos ramaes e prolongamentos da estrada, exclusivo os 1·amaes
w: uso particular.

XV
O trafego da estrada não poclcrú ser interrompido to!.al

ou parcialmente,

•C, no caso de interrupção, salvo motivo· de
1't!l'(;la maior, a ,juizo do Governo, voderá este illlJWt' uma
multa püJ' dh de int(•Jornpção igual a 30 o/o (trinta por cento)
da ronda brnta da estm.da que tiver sido verificada no we:mw
(Ji_a do anuo anterior, ·C· restabelecer u trafego por conta da
companhia, occupando, para <'ssc fim, a estrada, em sua totalldadc ou em parte.
Paragrapho unico. Si a companhia não Jli.Hlcr tomar de
r:ovo a si o trafego, nn prazo de 120 (cento e vinte) dias, contadns do primeiro dia da interrupção, o Governo tem .o direito de declarar caduca a eoncessão, nos termos da clausula XXV.

XVI
Dependerão de approvneão do Governo os lwral'ios do:~
f rens de passageiros e mixtos, cn,ja vigcncia será anmmciada.
com 8 (oito) dias de antecedencia.
Paragrapho uni co. A companhia fica obrigada a toma~
t'S providencias que forem neccssarias, a juizo da fiscalização, para que os horarios aprw•Jvados tenham exadn cumJ:J·imento.

XVII
A companhia obriga-se, qnamlu o Govct·no julgar conveldl'lltl', a cstabelcc.cr trafego muluo con1 as mnprezas de
viação ferrea e de transporte por automuvcis e outros oongeneres, conducentes á sua estrada ou della para outros vontos;
c bem assim, com o Telegeapho Nacional, na conformida~e.
tlas leis e regulamentos em vigor.
§ 1. 0 .<\. companhia sujeitará á approv~ção do Governo os
accõrdos para esse fim realizados com as emprezas interes ...
::;~das.

§ 2.0 A companhia obriga-se a acccitar, corno definitiva
e sem recurso, a decisão do Governo sobre as questões que se
~i1scifarem relativamente an nso veeiproco da sua estrada de
f1~1'l'n c das qtw IH'rfenccrcm a outra's cmprezas, fieando entendido que qualqueJ' accôrdo entre clbs a.iustado não prejudicará o direito do Governo ao exame das resvectivas estipulações e as modificaçõrs destas, si as Cl~·nsidcrar offcnsiva::;
ao inter·esse publico.

XVIII
Sempre que o GoYerno o rxigir, em circumstancias extraordinarias, a companhia porá ás suas ordens todos oe meios
ue transporte ele que disvuzcr.
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Paragraplw uni co. O Governo, si assim o preferir, poo.crú occnpar, temporariamente, na sua totalidade on cu
rarte, a estrada de ferro, mediante indemnização não superior
e média da renda liquida dos períodos correspondentes 11·1
qrdnquennio precedente á oceupação, ou nos annos ant.e'l'iores,
c1:lso não haja ainda decorrido um quinqucnnw. on á média
t:a renda liquida nos nJczcs anteriores, caso não haja ainda
d<;corrido um anno.

XIX
A estrada e seus serviços ficam sujeitos á fiscalização. dn
Governo, por intcrmcdio dos seus competentes funccionarios,
<le conformidade com a respectiva legislação.
§ J . O Governo poderá, a todo o tempo, mandar cn~e-·
Itheiros de sua confiança acompanhar os estudos o os traba-lhos da construcção, afim de verificar si são executados c•Jm
J,rofidencia, methodn c preei,sa actividarle, hem como, c:·.
qualquer {>poea, inspcccionar o estado das linhas, suas depe•.ldcncias e material rodante.
§ 2. 0 A companhia concorrerá annualmcnte para as de:;pczas de fiscalização, com a quantia de 6:000$ (seis contos
de réis). qnc será recolhida aos cofres publicos em prcstaçi)c,-;
ttimestraes de 1 :500$ (um conto e quinhentos mil réis), até
Cl dia 30 (f rinta) do primeiro mez do trimestre respectivo. Os
trimestres são contados de 1 de janeiro de cada anno.
§ 3. 03 •engenheiros fiscar:s .terão· na estrada tor.los qs
meios de transporte rlc qne houverem mistct· para o b01n
desempenho da fi.scalização, a juizo· do resv·ectivo chefe. Este
terá todas as regai ias üe transportes que ('OUbm·ern á adlllinh;tração snverior da t·~trada. Em caso· de descal'ilanH•nto ou
ou! ro qnalqul't' accidcnte, a companhia fica. oLrigada a da1'
immcdiato conhl'cimenlo do facto no engenheiro fiscal, facilitando-lhe todos os meios de transporte para o local, afim dt~
que possa o mesmo funccionar ou ajuizar das causas que determinaram o dPscarrilamento ou accidcntc.
0

0

XX
A companhia fica obrigada a cumprir as dispõ:;icõc·s vigent(•s do regulamento appro.Yndo pelo decreto n. 15.673, de
7 de setcmbr·o de 1922, bem assim qnaesquer outras que forem
r.ú vierem a ser decretadas para segurança, policia c trafego
das estradas de ferro c prophylaxia nos transportes de animaes,
uma vez que as ref('ridas disposi<:õcs não sejam confrarias á~
(;,~ansulas do rn·csente confracfo.
Paragrapho nnico. A cnmpanh ia obrig·a-s<' igualmrnf.c:
o) a exhihir, •SCilllH'C que llw forem exigidos, os livros e
d·"JcttnJentos, assim da receita c d·r·speza do custnio da estrn(Lt
e scn movinwn:o, como das desvcz:ts a serem levarias ú conta
ri c capital da-estrada;
b) a entregar, ah~ o ultimo dia do s<>gunrfo mrz dP cacla
scme,sfrP, ú fiscalização do Governo, a ~~stntisf ica do fpafcgo
no senu'sfre anteri()l', abrangendo as di'SfH'zas dP cusf.f~io,
convcnientl~mentc esprc ificadas, c o peso, volmnr, n:1lurrzn.
e qualidade rias mercadorias qu0 houver transportado, com a
declaração das distancias medias por e lias percorridas; c bem
ussim da receita, de cada uma das estações e das ..,stat isticas de
pr:ssageiros. sendo estes drvidament.e elassi ficado.:;;, podrndn
JA~is
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o Governo, qnnndo Pntt~THlí~r conveniente, indicar modelos
pnra ns infot'lll:lf;õl's qtt<' a t'oJnpanhia ha de apt'('S<'lllat·-llw
l'Cg'llhll'lllt'IÜC;

c) a presf:u· ~~on1 hrl'\·idadr e Pxadidão todos o:;; mai::;
<:selaJ·r,eiuH•ntos n iTit'nl'llJaÇÕes lfiiC, ·em rcla<;ão a·o l1·arrgo 11-t
IH'·::'Illa estl'adn, llw for1~111 rPelamados pela fiscaliza,;fio
du
GoYcrno ou quac!.;qucr outros agentes deste, devidan:nnte autorizados.

XXI

Para os cffeitus uu contmcto é reconhecido como capital:
a) :1 somma de todas as despezas de construcção da f\f;trarla, executada de aec<'lrdo com os estudos definitivos apfll'ova_dos p1•lo Governo, comvrehendidos estes estudos e o
rnt'Olllu•cinJt'llfo w·ral do lmt:ndo, a aequisirão do material
fixo e rod;:utl' e todas outras do primeiro estabelecimento
da Pstrada;
b) a sommn das qttantias ulteriormente· autorizadas rwlo
flon~r'no pal'a ~nrPm h•vada:-; ú ronta de capital, na qual í-=i.llllma nl:.'nhullla quantia pod!'!'Ú f:er incluída sem que preceda
app!'o\·açfío do GovPrno e l'('IH'Csente despeza por ellc pri~Yia-
Jlll'IÜI' autorizada.
§ 1." '!'orlas as obra~. scrvi~;o c acquisição serão rigot'~J
sanwntn computados pelo seu custo effectivo, justificado pcrrmte a fiscalizar::ão, mediante· a apresentação dos documentos pm· cila exigidos, na coilforlllid<uie do paragrapho da clau-~ula XX.
§ 2." O capital ser:í fixado em moeda corrente nacional.
§ 3." 1\s tomadas dl' contas para fixação do capital reconhecido c a Yerificação rla rr~rula liquida serão feitas por serrwstres vcneidos, p~'la f(tnna e:-:fabclccida nas leis ou instl'llCt~Õ~"s- gr~rae:-- do Gov.;rno.

XXII
São considerados, para os effeitos do contrncto:
I. Como despczas de custeio:
Todas as quP frtrPm rl'lat.ivas ao trafego da estrada do
ferro; a consPrvaç5o ói'diuaria e extraordinaria da linha. edifícios e suas dependencia:;;; a renovação do material fixiJ e
rodante; as resultantf'.s dr, nccidentes na estrada, roubos, incr,ndios, seguro e de todos os casos de forca maior, e as de
fiscalização por part n do Governo.
II. Como renda bruta:
A somma de todas as rendas ordinarias, extraordinarias
e ~"n•ntuaes, arrecadadas pela Companhia.
III. Corno renda lif}uida:
.:\ differcn~a entre a renda bruta e a' despeza3 de cu~tPio.
XXIII

A Companhia obriga-se a submetter á approvação do
Federal, no prazo de seis mezes, a contar da data do

~overno
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registro do eoutracto pelo Trilmnal de' Contas, os estudos defini tiYos do prolooganwnto dn Barreiros a 'l'amandaré. e no
de um anno, a ·contar da me~llla data, os do ultimo trecho da
l'si.L·ada ClllJH't•.lwJ]{Iido ('llf.rn Calll]JO Frio o ~el'lãozinlw.
l<"icam ainda wat·cados os seguintes prazos:
1." De um anno, para concluir e entregar ao trafega o
vrimeit·o tl'1•cho entro Barreiros e Engenho Presidia, a contar da data do recebimento da subvenção que for apurada e
devida pcl_ª construcf;ão das ('Xtonsões fe_itas no regimen do
contracto celebrado na fôrma do uecreto n. 12.309, de 6 de
dczeml.n·o de HH G, com Antonio Mendes Fernandes Hibeiro
e transforiuo á Companhia l)ernamlmcana de Industria<S e
Estradas de Ferro, ex-vi da autorização constante do decreto
IJ. 16.030, de 15 de outubro de- 1924 .
.:!." Um mez apús u entrega ao trafe·go desse primeiro treeho, a Companhia iniciará a construCf;ão do de BarreiroJ a
T:1 rnanflar,; e a montagem da vonlo sobre o rio Una, devendo ainlla~ fie ar eonclu idas no prazo de dous anno3.
3." Um mcz após a ent~·cga ao trafego desse' prolongamento, a Companhia iniciarú a eonstrucção do trecho de l~n
gcnho PrPsidio a Snrtãozinho, devendo concluir e entregar
annualmcntc· ao trafego uma secc;ão de quinze kilometros no
mínimo.
§ 1. E' licito á Companhia mediante prévia autorização do GoYerno, anteciopnr g conslrucção dos trechos a que se
refcr1'm os ns. 2 e 3, com tanto que fiquem conclui dos no mes ..
mo pcriodo de tr.mpo nst.ahclPeido nos referidos numeras.
§ :!." O Uovt•rno Federal fixal'Ú, m1)diantc proposta da
Compa,nhia e :í proporção que a eslracla se for inaugurando,
o material nccess:It'io ao trafego, ao qual se incorporará o de
que· ella já dispõe c constante de uma locomotiva ingleza de
20. toneladas, fie 25 vagões abortos para 18 toneladas e 2 fechados de 2;), para o transpol'to de mercadorias.
0

XXIV

Si a Comnanhia nfio cone!uir e entregar ao trafego, nos
prazos marcados, os trechos da estrada, discriminados na
clausula anterior, salvo motivo justificado, a juizo do Governo, incorrerá na multa de 50$ (cincoerita mil réis) por dia,
até tres mezes; âe 100$ (cem mil réis) .por dia ,de tres mezes até seis mezes; de 200.$ (duzentos mil réis) por dia, de
seis mezcs em diante.
XXV

A concessão caducará de pleno direito, e assim sera. deelnrado por acto de Governo, independentemente de intcrpe'l!ação ou acção judicial, sem que a Companhia tenha direito
á indemniz:v:ão alguma, em cada um dos seguintes casos,
aiÁm dos pn~vistos nas clausulas X, § 2", 15, parngrapho unico
e 32:
1. Si, decorrido o prazo de 12 (doze) mezes de imposição das -multas comminadas na clausula XXIV, o Governo
não quizc·r .pro rogai-o.
0
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~. No ca:o:;o de multas repetidas pela
ma clawmla do contrncto.
0

infrac~.:ão

da mes-

XXVI
Verificada a caducidade da concessão em qualquer do.s
casos a que se refere a clausula prPcedcntc, cessarão o privilegio c os favores refcl'idos nas clausulas 2 c 3 e tornar-se-1m
exigível, pela fórma (',;;tabelecida no § 1° da clausula IV, a
restituição immcrl.fnta da subvenção, caso não tenha sido cff{'etuada, conservando ·apPnas a Companhia o uso c goso fJo
Íl'f'Cho que estiver C'Ill h:at'Pgo c· a propriedade das obras eonf'lruirlas nos trechos não inaugurad03. Nesse caso será facultado ao Governo outorgar a outrem a concessão dos nwsmos favorrR, ou outros para a eonstrucção dos trPchos não
Pntrc'gtJfls no tmfrgn, com direito de dc.;apropria~ão das obras
vara lodos os ditos trechos.
XXVII
l'!'la inolJsf'l'VHJ!c.ia dt• qualqul:'t' das clausula.:::; rn·rct•denfes, para a qual se não tenha comminado pena esvccial, poderü o Governo impm· a multa de· 200~ (duzentos mil rfiis)
até 5:00.0$ (cinco contos do rt>i.~), c o dol_n·o nas reincidcnci::w.

XXVIII
A Companhia fiear~í. eonsfihtifla C'Jll m<Jra ipso-:irrrc, c
por is ..;o ot)J'igada ao jnro ele !J % (noYe por eenlo) ao anno,
:;c não pagar:
o) as quota~ dn fi:-:ral izat.~ão J'efl'rir1as na el:wsnla XIX,
§ :2", IIPnlro dos ·I>l'azos alti e·stalwlecidos;
b) a.-; multas impostas em virtude do contra:clo, dentro
do 1n·azo de dez dia~. a contar da data da respectiva notificação.

XXIX
Pelas conti·ibuicõl:'s c multas e juros de móra referidos
na clausula antf'ccclcnff', bf'm assim pelas drspezas feitas
p('IO Gov('rno por conta da Companhia, tle accõrdo com o
con f.raclo respondem:
1.
prestações da suh,·enção que houverem de ser pagas 1í Colllpanhia, rlas quar.s porlerão se·r descontadas;
2." .A renda bruta da estrada.
0

.:\;;

XXX
do:.;

Pal'a. a culn·anra dos credilos do Gon;rno não llc•seontada ~u hn·nt;i:tu, ~~aberú a via executiva.
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XXXI
Decorrido o dia 31 de dezembro de 1956, poderá o Go\·rrno, rm qualquer tempo, encampar a estrada.
§ 1. O prcco da encampação será regulado, em falta de
net>t'll:do. pelo (Prmo mediu do rendimento liquido do ultimo
quiuqul•nnio e lendo-se em consideração a importuncia das
ubt·as, material c dependencias no estado em que estiverem
então, não sendo esse preçó inferior ao capital reconhecido
(cl. XXI) si a encampação se effectuar antes de 31 de dezembro de 1976; c, si for effectuada depois dessa data, o Governo só pag·ará á companhia o valor das obras e material no
estado em que se acharem, comtanto que a somma que tiver
dn despender não exceda o dito capital reconhecido (cl. XXI)
nem a uma somma cuja renda annual de 6 o/o (seis por cento):
seja equivalente á renda liquida média dos cinco annos anteriores.
§ 2. A importancia do resgate poderá ser paga em títulos da divida publica interna.
§ 3.° Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos ordinarios e que não abroga o direito de drsapropriarão por utilidade pubJjca que tem o Estado.
0

0

XXXII
Até que seja restituída a importancia total da subvenção
(clausula III) a estrada de ferro ficará hypothecada ao Go-verno.
XXXIII
A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta,
sem prévia autorização do Governo.
Paragrapho unico. A presente concessão poderá ser transferida de accôrdo com as leis c regulamento em vigor para os
fins da mesma concessão. A transferencia Rer:í. feita lavrando-se na Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras
Publicas um termo em virtude do qual a companhia ou emJH'Pza suGcedcrá á actual em todos os direitos e obrigações.
XXXIV
As duvidas e questões Que se suscitarem entre o Governo
c a companhia sobre a intclligencia c npplica<:ão da~ clausulas do rontracto, serão, na falta de accôrdo, definitivamente dccidid~s. segundo as fórmas lcgaes, por arbitros, um
elos quaes nomeado pelo Governo, outro pela companhia, c
um terceiro para desempatar, préviamentc escolhido pelos
rlous ou por clles sorteado. na falta de accôrdo, entre rlous
outros nomes, respectivamente, indicados pelas partes. Fica,
porém. entendido que os casos previstos ou resolvidos nas
presentes clausulas, como os de multa, caducidade e outros,
de decisão soberana do Governo, estão cxcluidos do disposto
Jwsla clausbll:l.
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XXXV

As duvidas ou questões que se suscitarem, estranhas á
intellgioncia das clauslas contractuaes, serão julgadas, de harmonia com a legislação brasileira, pelos tribunaes brasileiros.
XXXVI
A despeza resultante do contracto correrá por conta dos
creditas que forem autorizados pelo Congresso Nacional, e
empenhados á execução dos trabalhos de que tratam estas
clausulas.

XXXVII
O sello proporcional será descontado por occasião dos
pagamentos, pelo Thesoüro Nacional, da subvenção a que se
refere o n. 1 da clausula III.
XXXVIII
O contracto só entrará em vigor depois de registrado
pelo Trilmnal de Contas, não se responsabilizando o Governo
Federal por inclemnizaçã.o alguma si aquelle instituto negar
o registro.
XXXIX
O decreto quo approva as presentes clausulas ficará sem
effcito, si o respectivo contracto não for assignado dentro de
30 (trinta) dias, contados do sua publicação no Diario Of(icinl.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1927. -

DECRETO N. 17. !H35 -

DE

1

Victor Konder.

DE NOVEMBRO DE

1 9?7

Abre, pelo llfinisterio da Fazenda, o credito especial de réis
7 :•638$416, para pagamento a DD. Leocadia Pires Ferreira de Almeida e Deolinda de Souza e Almeida, em virtude de sentença jtuliciaria
O Presidente da Repnhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando rla autorização contida no decreto lrgislativo n. 5 .197,
de 13 de julho ultimo. e tendo ouvido o 'Tribunal de Contas,
na fórmn do regnlamPnto approvado pelo decreto n. 15.770,
de 1 de novembro de 1922, resolve abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de sete contos seiscentos e trinta
e oito mil qnab·ocentos e dezeseis réis (7 :638$416), para pagar, em vi !'f mie de sentf'nça judiciaria, a differenca das pen-
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sõ0s a DD. Lcoc:ulia Pires Ferreira de Almeida o Deolinda
de Souza c Almeida; reYogadas as disposições em contrario.
Hio do .Janeiro, 1 de novembt·o de Ht27, 10G" da Indepcn-

Liencia e 3D" da llopulJlica.
\VASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vara as .

.
~

DECRETO N. 17.966 -

DE

1

DE NOVEMnno DE

1927

Abre, ao liHnister-io da Fazenda, o credito especial de réis
135:001$448, pm·a paoamento a Paulino Tinoco, em virtude de sentença judiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 255,
de 14 de setembro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770,
do 1 de novembro de 1922, resolve nhrir, ao Ministcrio da Fazenda, o credito especial de cento c trinta e cinco contos mil
QL1nfroccntos e quarenta e oito réis ( 1:35 :001$H8). para pagamento a Paulino Tinoco, do que lhe deve a Fazenda Naeional,
em virtude de sentença judiciaria; revogadas ns di.svosiçõcs c:m
contrario.
Rio de .Janeiro, 1 do novembro de 1D'27, 10Go da Indepenclcncia c 3!J 0 da Republica.
\VASHINGTON LUis

P.

DE SousA.

Getulio Varaas.

DECRETO N. 17.967 -

DE

1

DE NOVE'l\Tnno DE

1927

Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
3:937$510, para paaarnento de dif(erença de vencimentos
a Felippe Montei1·o de Barros, chefe de secção da Alfandeoa de Santos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando ela auto~'ização contida no rlecreto legislativo n. 5. 205,
de 20 de julho ultimo, e tendo ouvido o Tribünal de Contas,
na fürma do regulamento approvndo pelo decreto n. 15.770,
de 1 de nn\'embro de 1922, resolve abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de trcs contos novecentos e trinta
c sete mil quinhentos e dez réis (3 :937$510), para pagar a
Felippf' 1\Ionteiro de Barros, chefe de seccão da Alfandega de
Rantos, a rliffcrenca de vencimentos, relativa ao período de
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Hi dn ::;dPmhJ•o rh~ HH2 a 31 t!P maio do 1920; rcvogarlas as
disposit;õPs em conl l'ario.
Hin de .Janeiro, 1 dt' JltJ\'I'mlJ:•o rlo '1 fl27, 106° da InrlrpcndPl!l' in e :w" da Hl'tmlllica.

'v'.\s fliNGToN.

LmH P.

DE

Snm1A.

Getulio Vm·aas.

DECRETO N. 17. 9G8 -

DE

3

DE NOYEI\Inl\0 DE

1927

,1 ln·,•, ao Jlinistet•io da nuet•J•a, o c1·edito especial dt~ -1 :OOG$800,
pal'a pn(Jarnenfo a Luiz lllazza, foJ·neeedor, de 'rações ao
2° Grupo de A1'tillw.ria Pesada, em junho de 19'24

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,

v saneio da autorização contida no deerefo n. 5 .199, de 13 de

julho ultimo e tencfo ouvido o 'rribunal de Contas, na fórma
cias disposioõcs em vigor, rnsolve abrir, ao l\1ini~terio da
Guerra, o credito especial de 4:006$800 (quatro contos e seis
mil e oitocentos réi.s), para pagamento a Luiz Mazza, fornecedor, que foi, de racõcs ao 2° Grupo de Artilharia Pesada,
em jur.ho de 1924.
Ric de Janeiro, 3 de novembro de 1927, 106° da Independcneia e 39° da Hepubliea.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Ncsfo1' Seze[rcdo dos Passos.

DECRETO N. 17.969 -

DE

4

DE l\'OYEMBRO DE

1927

Amn·ova o projecto e o o1'çamento, na importancia total de
12: U,4$780, pm·a a modi[icaçrio das linhas na estaçrio de
Laguna, da Estrada de Ferro D. Thereza Christina, arrendada á "Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguá",
e para demoliçiio do anti(Jo m·mazcm e abriao de rnachinas,
alli existentes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nttendendo no qne requereu a "Companhia Brasileira Carbonifera rle Araranguá ". e de accôrrlo com o parecer rla Tsnspecforia Ferleral das Estradas, constante do officio n. 627 /S, de
24 de agosto do eorrcnto anno, decreta:
Artigo unic·O. Ficam approyados o projecto e o orçamento,
que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas, nas imporl aneia de 9:767$754 (nove contos setecentos e sessenf a e sete mil setecentos e cincoenta e quatro réis),
para a modificaf:ão das linhas na estação dr• Laguna, da Estrada
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ele .Frrro n. Therrza Christina, arrendada :'i Corrwanhia Drasilf'ira Cad10nifera de Araranguá, c de 1:618$188 (um conlo
sri::cf'ntos e dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito réi::;) c
7GR$rl~J8 ( BPI (•centos e c cincoenta e oH o mil quinhentos c trinta
n oilo rMs), para a demolição do antigo armazem e abrigo
de machinas alli existentes, ambos em máo estado, ohras essas
necrs:-:a!'Ías ao novo armazem de mercadorias c não incluídas
nos orçamentos approvados pelo avi.so n. G5, de 13 de ago~to
de 1926, daquelle ministerio.
§ 1. o A despcza, até o maximo de 12: 14-'t$780 (doze cont.os cento c quarenta c quatro mil setecentos c oitenta réis)'
llepois de apurada em regular tomada de contas, deverá correr
por conta da Estrada de Ferro D. Thct·Pza Christina, e.r-vi
da clausula 8", a que se refere o decreto n. 13.192, de 11 de
~~·tembro de 1918.
§ 2. o A companhia fica autorizada a dar baixa dos immoveis demolidos, supra mencionado~. aproveitando o.s matcriaes
provenhmtes da demolição, ainda em condições de servir, em
obras c melhoramentos da Estrada, a juizo da Inspec.toria Federal das Estradas.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1927, 106° da Indcpcndcncia c 39° da Rcpulbica.
\VASHINGTON LUis P. DE SousA.
Victor Konder.

DEC::RF.TO N. 17. 970

-

DR

R

DE NOVEMBno DE

1927

Concede autorização á Companhia Brasileira de Fm•ça Electrica
para funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
uo que requereu a sociedade anonyma Companhia
B''asi!l?ira de Força Electrica, com séde em Tallahassee, Cond~ldo de Leon. no Estado de Florida, Estados Unidos da America c devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida á Companhia Brasileira de
Forc~ Electrica autorizacão para funccionar na fiepublica, com
o.:;; estatutos que apresentou e mediante as clausulas que a esto
acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando. porém, a.
mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio d~ .Janeiro, 8 de novembro de 1927, 10G da lndepcn1cncia e 39° da. Republica.
a~tendendo

0

LUis P. DE SousA.
Geminiano Lyra Cast1'o,

\VASHINGTON
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Clausulas que acompanham o decreto n. !7.970, desta data
I
A C:ompnnhia Brasileira de Força Elccfricn é obrigada a
f PJ' um repn•smltanl.c geral no Brasil, com plenos c illimitados

poderes para tratar c definitivamente resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares,
podendo sPr demandado c receber citação inicial pela com-

panh:r~.

II
Tod03 o...s actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente ~ls rcE"pectivas leis c regulamentos c á jurisdicção
de seus t.ribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a refPrida companhia reclamar qualquer
excepção, fundada C'm seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de ha~c para qualquer reclamação conccl'Ilellte ;í
execução das obras ou serviços a que ellcs se referem.
UI
Fica dPpendcntc de auf orização do Governo qualquer ali cração que a companhia tl'nha de fazer nos rospecLivos estalutos.
Scr-lhc-ha cassada a riüfoi:'ização para funccionar na
fippubl ira, si infringir Psta clausula.

IV
Ji'ica entendido que a autorização é dada Sf'm prejuízo do
principio de achar-se a companhia ~ujeita ús dispm;içõps do
direito quf' rrgPm as soeiedadcs anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial, será punida com a multa de
um conto de réis ( 1 : 000$000) a cinco conto.s de réis
(5 :000$000) e, no cafiO de reincidencia, com a cassação da autoJ'ização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 8 do noyembro de 1927. Geminiano
L1J1'a Castro.

DECRETO N. 17. !)71

-DE

8

DE NOYE:Mnno DE

1927

('onrf'rle tntlori-:.ar·iio tí "Sodr:tt; Minier~ ct lndnstrielle Francn/Jl'l;silii'JIIIe 1jnra co11tinuor a {unccionar na Republica

O PJ'PsidPnfc dn Re.puhlicn. dos Estados Unidos do Brasil,
r}IH' reqilPl'Cll n Société Miniôrc et Industrielle

nUrnde11do :w
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Franco-Brésilienne, autorizada a funccionar no Brasil pelo~
decretos ns. 5. 52lt, de 18 de abril de 1905, 7. H8, de 1 de
Julho de 1909 e 14.705, de 2 de março de 1921, e devi..!amente representada, decreta:
Art.
E' concedida autorização :í "SociM1í l\1iniere et Industril'lle Franco-Brésilienne pura continuar a funccionar ')a
Republica com as novas modificações ,feitas em seus estatutos, de accôrdo com as resoluções votadas em assembléas gerac~s extraordinarins dos respectivos accionistns, realizadas a
21 de dezembro de 1925, 22 de fevereiro, e 8 c 29 de marçn
de 1926, entre as quaes se in~lue a elevação do capital soci:11
a frs. 9. 000.000, observando a referida sociedade as mesma-;
cla:JsulaR que acompanharam o decreto n. 5. 524, acima citado, e fic.ando obrigada a cumprir as formalidades ulteriores
exigidas .pela legisla_.~:ão em vigor.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1927, 106" da Tndepcndcncia o 39° da Ropublica.
\VASHINGTON LUIS

p. DE

SúUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECllETO N. 17.972-

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1927

r:evoga o de.;reto pelo qual foi concedida á Pan American
Hide Compa.ny, Incorpo?'ated, autodzaçt1o pm·a {unccionar
na Re'publica, e cassa a re"ipectiva Carta
O Pr0sidcnte da Rcpuhlica dos Estados Unirtos do Brasil,
attondcndo r10 que r<Jqucreu a Pan Amcrican Hide Compriny
}rcorporated. sociedade anonym1. com sédc na cidade de Nova
York, E;:;fados Unidos da America, c tendo em vista a deliberação pela mesma 1omada de suspender as suas operações
nc Brasil. resolve revogar o decreto n. 12.843, de 16 de janeiro de 1918, pelo qual foi a mencionada sociedade autori~·ada a funccionar na Republica. e cassar a respectiva Carta.
Rio de Janeiro, g de novembro de 1927, 106° da Independencia c 39° da Republica.

W ASHLNGTON

LUIS

P.

DE SOUSA

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 17.973 -

DE

8

DE NOVEMnno DE

1927

Approva a plnnta dos terrenos nP.cessarios ao accesso da ponte
infer·nacional sobre o rio Jaaum·ão c ao ]Josto fiscal contiquo
O Presidente rla Repnblica dos Estados Unidos do Brasil,
em cumprimf'nto do acrilrdo rolrbrarlo entre o Governo do
Brasil c o da Hcpublica Oriental do Uruguay, e constante das
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notas de 18 e f!) de fcv0reiro ee-.f.c anno, a respeito da ponte
inlcrnaeional sobre o rio Jaguarão. decreta:
Artigo un ieo. Fica apJH'ovada a planf a datada de 2 de
outubro de 1027 c assignada IWio Png·enheiro brasileiro nomeado pelo :Ministro ele Estado da Yiacão e Obrns Publicas,
})ara acompanhar a const rnceão da ponto internacional sobre
o rio Jaguarão, c o rt>pros,~rüantc do l\linisterio das Obras
.Publicns do Uruguay, relativa á de~apropriarão c1os fprrenos
c predios da rua Uruguayana, na cidade de Jaguarão. Eslado
do Rio Grande do Sul. comprchendcndo uma área ele 3. 881
melros quadrados c 94 centímetros, neccssaria á rampa ele
arc(~sso da r c ferida ponte c ao posto fiscal contiguo.
Paragrapho unico. De conformic·acle com o Cocligo Civil,
art. 590, ~ 2°, II, c o artigo 8° do regulamento n. 4. fl56. dl~
n dP setPillhro do 1903, os alludidos terrenos o prcdios enlendt•m-se desapropriados em favor da União.
Rio de Janeiro, 9 ele non.•mbro de 1027, 106° da Independoncia c 30° da nepublica.
WAsHINGTON LUis

P.

DE

SousA.

Octa.vio llfangabcita.
Yicfm· Kmule1·.

DECfiETO N. 17. 071 -

DE

O DE

NOVEMnno DE

1fl27

1\pp;·ova a re{ornt'a feita nos es.tatutos do "Banco de Credito
Rural e Internacional", pelas assern,bléas geraes e.'Vtraordinarins de 19 de dezernb1·o de 1925, 23 de {everei?·o
de 1926 e 22 de fevereiro de 1927.
O Presidente da Repuhlka dos lijstados Unidos do Brasil,
aU cndendo ao que requereu o "Banco de Cred'ito Rural e

Internacional", nutoriza·do pelo decreto n. 505, de 28 de
agosto de 1801, a constituir-se em sociedade de crrdifo real,
P Ll'ndo <'m vista os documentos apresentados:
ncsolvc approvar a reforma feita em seus estatutos pelas
assf'mbll'as geraes extraordinarias realizadas em 19 de de7.Pmln•o de 1925, 23 de fevereiro de 1926 e 22 ele fevereiro
dl' 1027, cujas actas foram publicarias no Dim·io Official, rcsJWctivamente, de 6 do janeiro de 1926, 20 e 21 de março de
1!l27, com as seguintes alterações: - o prazo de seu funccioJJamentn extingue-se em 1941, 50 annos a partir da publiea<;ão do drcreto n. 505, de 28 de agosto d'e 1891; a eircumseripção territorial concedida para as suas opernç-ões de credito real " agrícola cornprPhcndc o Dist.ricto Federal c os
Estados do Hio de .Janeiro, l\linas Geracs, Espirito Santo, São
Paulo, Paraná. Santa Cat harina e Rio Grande do Sul. o arfigo 1° dos alludidos psfntutos ficará assi[n. rcd'igido: " O Banco
fh~ C:rmlito Hural e Internacional, sociedade nnonyma, cujo
fim (· realiza~· fodns ns operrl(~úes ffe natureza bancaria, com-
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merch1l, industrial e do credito real, passa a denominar-se
".Banco do Cat'é", sendo a sua séde na Capital do E-stado de
São Paulo.
Uio de Janeiro, 9 de novembro de 1927, 106° da Indcpondcncia c 39° da UepubHca.
VVASHINGTON LUIS ~. DE SOUSA.

Getulio Vargas.

DEc:nETo N. 11.975 -

nE

9 DE NovEl\mno DE 1927

Abre, pelo Ninisterio da Fazenda, o credito especial de réis
49 :248$772, para paoar a Candido Antonio l!.erei1·a Lima,
em virtude lle sentença ju,dicim·ia.
O Prrsidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bt'asil,
usando da autorizat;ão contida no decreto legislativo n. 5 .166,
fie 12 de janeiro do corrente anuo, e tendo ouvido o Tribunal
de Conlas, na fórma do regulamento approvado pelo decreto
n. 15.770, de 1 de novembro de 1922.
H.csolvc abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de quarenta e nove contos duzentos c quarenta e oito
mil setecentos c setenta e dous réis ( 49 :~48$772), para pagar,
em virtude de sentença .indiciaria, ao agente fiscal do imposto de consumo, no Estado do Amazonas, Candido Antonio
Pereira Lima, c~onerado sem motivo, depois de dez annos
de effeclivo serviço; revogadas as disposições em contrario.
nio de Janeiro, 9 de novembro de 1927, fOGo da Indevcndt•JJeia e 39° da HcpubU.ca.

P. DE
Getulio Vargas.

\VASIIINGTON LUIS

DECRETO N. 17.976 -

DE

9 DE

SOUSA.

NOVEMBHO DE

1927

Autoriza o "Banlc o{ Londo.n and South Ame1'ica Lim.ited", c01n
sédc em Londres, a abri1· succursaes nas cidades de Bcllo
Ilol'l:.ontc c Juiz de Fó1'a, no Estado de Minas Gemes.
O Presidente da Republka dos Estados Unidos do Brasil,
attcndf'ndo ao que requereu o "Bank of London and South
..:\.mcrica Limitcd", nome adoptado por "The London and fiiver
Platn Bank, LimitPd". depois de sua união c.om "The London and
Bra:z:ilian Bank Limited", approvada pelo decreto n. 1G.427,
de 27 de mareo de 192·1, sociedade nnonyma, com séde em
Londrl'~, que funcciona lln Bra~il de aecúnlo com o decreto
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8. 884, dn 9 de agogto de HH1, modificado pelo citado
dl'l't·f'to n. J G. 427:
ll<'::-olvc conceder no nwsrno banco autorização para abrir
f'lli'I~IIJ':.:;aps em lkllo llurizunlc c Juiz de Fóra, no Estado de
l\1 i IJ«S UaraPs.
Ilio dP .laJÍPiro, 9 dn novembro de 1927, 106° da Indepr•tHit•ueia e 3W da HepulJli·ea.

11.

\V.\SIIINGToN

LUis P.

DE

SousA.

Getulio Var{Jas.

l~l~OHETO

i'i. 17.D77 --

lll~

10

DE NOVEfo.IBllO DE JU~7

J l:re ao Mini.r.;ferio du f:w'l'ra o credito especial de 506:61.1.$30/,
para JliiUili!ICHfo do soldu vitalício a voluntarios da l)atria
c uu11rdas nacionacs

O Prcsidenf e da llcpuhliea dos Estados Unidos do Brasil,
w;nndo da a ui orização constante rio decreto n. 5. 2GO, de 22 de
sPlPHJht·o flp Hl:?7 c tendo ouvido o Tribunal de Contas, nu
f(,rmn {!as disposições em vigor, resolve abrir, pelo MinisÍf•l'iu da Ciucna, o credito l'S!Jccial de 50G :644$:=.t01 (quinhento.s e sPis contos, s('iscPntos c quarenta e quatro mil trescntos
e um réis) para pagamenf o do soldo vital icio a que te em direito os volunt a rios da Pai ria c guardas nacionaes, nos termos
da legislação Pm vigor.
Hio de .Janeiro, 10 do nmcmllro de 1927, 106° da IndcJ:f'JHiencia c :3•\l." da Herulllica.
\VASIIINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Nestor Sezc(redo dos Passos.

DECRET.O N. 17.978 -

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1927

A lJ1'c ao Ministe1'io da Guerra o credito especial de U :173$333,
pa1'a pagamento a Laurenio Lago, do accrescimo de
40 % sob1'e seus vcncim.Pnfos de .'J de setembro de 1924. a
.'H de dezr'1111JI'o de 1.?26
O Prcsidenf e da nepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usnnrlo da nntorizaf::ío consfant.e rio decreto n. 5.284, de 13 de
ou f nlll'o findo c I.Pndo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma
das · rlisposi~õcr em vigor, resolve abrir, pelo .Ministerio da
(lucrra. o credito especial de 11:173$333 (onze contos cento
(' .-:etenta e tres mil tresentos c trinta e fres réis) para oct'Ol'l'Cr ao_ ptüramcnto a Laurcnio Lago, do accrescimo de 40 o/o
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sobro snus vencimentos, no periodo de 3 de scLembro do 1924
a 31 do dezcn1bro de 1926.
Hio do .Ttl.neirn, 10 do novembro de 1927, 106° da Indepcndt•ticia e 3'U' da ltqmblica:
0

WASHINGTON

LUIS

P.

DE

SOUSA.

Nestor Seze{redo dos Passos.

J)Ji~CHKJ'()

N. 17.!)7!)-

))1•:

Jt

))F. NOVI•)l\JIIIto ))g i!t~7

de

AzJ1n·ova o proJrcto e o orçamento, na importancia
1'(: is
11 :006$972, SIIJJplnnentares aos que foram. approvados
pelo decreio n. 17.529, de 1 O de noventbro de 1926, Jun·a
aetJUisiçrío e installação de uma balança de 100 toncladns
na r•sla(:rlo de Curityba, da Estrada de Ferro do Pm·lmli

O Presidente da Republica dos Edados Unidos do Brasil,
aftendendo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande" e de accôrdo com o parecer da Inspcctoria Federal das Estradas, constante do officio n. 712/S, do
22 de setembro do corrente anno, decreta:
Artigo unico. Ficam npprovado.s o projeclo c orçamento
que com Pstc baixam, rubricados pelo director grral de Expedi-ente da Secretaria de Estados dos Negocios da Via(:ão e Obras
Publicas, na irnportancia de 11 :006$792 (onze contos e seis
mil sctccento~ e noventa c dous ré;s), supplcmcntares ao pro.iecto e orçamenl o a pprovados pelo decreto n. 17. 529, de 1O
de novembro de 19.26, para a acquisição e installação de uma
balança de 100 toneladas, na estação do Curityba, da Estrada
de Ferro do Paraná.
§ 1 . o A despeza, at.é o maximo daquella importancia, orçada para a execur.ão dos serviços da nova fundação destinada
á referida installação, dev-erá correr por conta das taxas addicionaes a que se refere o termo de revisão dos contractos de
12 de maio de 1924, depois de apurada, em regular tomada do
contas.
§ 2. o Para a conclusão dos respectivos trabalhos fica marcado o prazo de tres (i3) mezes, a contar da data em que a requerente fôr notificada da approvção do projecto pelo Governo.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1927, 106° da Indcpendencia e 39° da ll(lpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Victor Konder.

-~~
·.

.a
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DECHETO N. 17. nso

-

DE 1~ Im NOVEMDilO og

10:.?7

ApJH'OVa modificações aos planos, p1•ojecto e o1·çamento das
obras de constntcção do porto de Nitheroy
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
n Ucndendo ao que requereu o Governo do Estado do lU o de <Ta-

neiro e de conformidade com o paragrapho unico, clausula li,
das que baixaram com o decreto n. 16.962, de 2,1 de junho de
1025, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as modificações aos plaJws, proj1~r,lo n oJ·çuuwuLo das obras de coustruc~;ão do porto
de Nitlwroy, uo l!~stado do Hio de .Janeiro, de accôrdo com as
plantas e mais documentos que com este baixam, assignados
}leio direclor g·p,ral, interino, de Contabilidade da Secretaria do
Estado da Viação c Ohras Publicas, tndo dentro do limite do
orçamento de trinta mil contos de réis (30.000:000$000), avprovado pelo decreto n. 1\3.. 960, de 24 de junho de 1025.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1927, 106° da Independcnciu e 39° da Republica.
\VASHINGTON LUis P. DE Sous.\.
Victor Konde1·.

J)EOHETO N. 17.981 -

DE

12 DE NoVEMBfiO DE i'\Ji27

App1·ova a reforuw dos estatutos do Banco do Estado de São
Paulo, sociedade anonynw, com séde na capital do Estado de S. Paulo, br>m como a m·oanização da sua cortci1·a
de credito 1'CIIl, com emissão de letras h1nwthccorius
O Pt·csidC'nle da Repuhlica dns Estados Unidos do Brasil,
uU endenclo ao que requereu o Banco do Estado de S. Paulo,
outr'ora denominado Banco de Credito Hypothecario e Agrícola do Estado de S. Paulo, sociedade anonyma, constituída de
accôrdo com a lei estadual n. 923, de 8 de agosto de 1924, séde
na cidade de S. Paulo, capital do Estado do mesmo nome, com
uma agencia na cidade de Santos, no referido Estado, actualmentc c mo o capital integralizado de 50.000:000$ (cincoenta
mil contos de réis), em vista dos documentos apresentados,
devidamente publicados e archivados, conforme as detcrmina~ões legaes,
H('solYe concNIC'r approvação aos seus novos estatutos,
lu•m t•omo :í orp:aniza<:ão da sua carteira do rrrd.ito rPal, com
c•mi~~fío tlt- lc'll·as hypol h!'t'at·ias .. pam (]lll' posf;a a mesma
earfl'Íl'a funcrionar, tudo til' accôrdo com as delibera\:0rs dos
sPus accionistas rm assemhlra geral cxtraordinaria, de 22 de
setembro do mmo corrente.
Rio de Janeiro. 12 de novembro de 1927, 106° da Independencia e 30" da Hcpublica.
\V.\SIII:'\GTON LUIS P. DE SoTJS.\.

Gel1.tlio Varaas.
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D ECHE'l'O N. 17. !182 -

DE

11

DE NOVE.MDHO DE

19.27

t\bre au J.l!iniste1·io da Justi{:;a e Negocios Interiores o c1·editc
CSJJccwl de 45:111$977, para occorrer ao pagamento de
accrescimos de vencimentos a dous directores ge1·aes e
tres directores de secção da Scaetaria de Estado do rnesnw
ministerio
O Presidente da Hepublica dos Estadns Unidos do Brasil,
tr-ndo ouvido o Tribunal de Contas, nus tln·mus do ar·t. U3 de)
Hegulanu•nto Geral de Contabilidade, resolve, usando da autoriza~.:~ãn do decreto legislativo n. 5 .2ü5, de 2ü de scternbro
de 1W27, abrir ao M inisterio da .Tustir;.a c Negocios Interiores
o eJ·ediLo esvccial de quar!lnta n cinco eontos ~~ento c onze mi'
novecentos e setenta c sete r·éis (15: 111$!.177), para occorrcr
ao pagam('nto, conforme a demonstração que a este acompanha, dos accrescimos de vencimentos a que fizeram jús, em
virtude de lei, os directores geracs da Secretaria de Estado do
mesn1o ministcrio, .José Hodrignes Barbosa c Alexandre Soares
de Mello c os directores de secção, Augusto Carlos Moreim
Guimarães, Victor Manoel Nunes c Mathias Pereira.
Hio de Janeiro, 14 de novembro de 1927, 106" da Indepcndcncia e :~U" da Hepublica.

P. DE SOUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

WASHINGTON LUIS

nernonstr:u_:oão do credito e~pecial, autorizado pelo decreto
legislativo n. 5. 2ü5, do 2ü de HctemlJro de 1U27, destinado
ao pagamento de accrcscimos de vencimentos a dircctorcs da
Sccret:fria de Estado da Justiça c Ncgocios Interiores Cargos, Nomes, Períodos e lmportancins:
Dircctor geral, José Bodrigues Barbosa - De 1
de outubro de 192ü a 31 de dezembro de
1927, na razão de 120$, por mez. . . . . . . . . .
Direcfor geral, Alexandre Soares de Mello - De
1 de outubro de 192ü a 31 de dezwnbro de
1927, na razão de 120$, por 1nez..........
Dircctoe de secção, Augusto Carlos Moreira Guimarães - De 18 de novembro de 1~23 a 30
de setembro de 1926, na razão de 400$, por
mcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro
de 1927, na razão de 500$, por mez.... . . .
Dircctor de secção, Victor Manoel Nunes - De
18 de maio a 30 de setembro de 1926, na razão de ·100$. por mez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 1 de outubeo de 1926 a 31 de dezembro de
1927, na razão de 500$, por n1cz. .. ... . . . .
Dircetor de secção, l\Iathias Pereira - De 12 de
janeiro a 30 de setembro de 192ü, na razão
Leis de 1927- Vol. II

1 :800$000
1:800$000

13:773$333
7:500$000
1 : 708$GH
7:500$000
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de 400$, por mez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 1 de outubr·o de 1U26 a 31 de dezembro
de 1927, na razã.o de 500$, por mez. . . . . . . . .

7 :500$000

Total do credito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45:111$077

3:458$000

Importa em quarenta e cinco contos, cento e onze mil
mwccentos c setenta c sete réis.
Primeira Secção da Directoria de Contabilidade da Rceretaria de Estado da Justiça e Negocios Interiores, em 11 de
novembro de 1927. Visto. - Pereira Junior, director geral.
Visto. - Reze·rra de Menezes, dircctor dn secção interino. 1'. Ama1'ol Palct, 2" offinial.

DECHETO N. 17. ns3 -

1m

1ô

DE NOYEMBno DE

1927

:\ !Jre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 24 :000$,
para pagar o aluguel do prcdio ern que {uncciona LI Al{andcga de Victoria, Estado do Espírito Santo, cmTc.Ypbmlentc ao anuo tlc 1023

O Presidente da Hepubliea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 24~,
de 24 de agosto ultimo, c tendo ouvido o Tribunal de Contas,
m~ fortna do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770,
de 1 de novembro de 1!J22,
Hcsolvc abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito- especial de 24_~000$, vara pagar o aluguel, correspondente ao
anuo de 1023, do predio, em que funcciona a Alfandega de Victoria, Estudo do Espírito Sa.nto; revogadas as disposicõcs em
contrario.
Hio do Janeiro, 16 de novembro de 1927, lOGo da Indcpcntlt•ncia c 39" da Hcpuhlica.
WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.
Getulio V m·uas.

DECHETO N. 17.984 -

DE

1ô

DE NOVEMBHO DE

1927

Cassa as autorizações concedidas á Companhia de Seguros
"Lloud Industrial Sul Amcrir-ano" para operar em sc(luros
e l'CSC(Jttros te1'rcstrc.~ c maritinws c de accirlcntes materiaes
ou pcssoacs c t_lc l'CSJWnsabilidadc civil

O Presidente da Rnpublica dos Estados Unidos do Brasil,
at.fcndendo que a wciedado anonyma Companhia de Seguros
'·J ,loyd Sul Americano", com s(~dc nesta Capital, teve as suas
eartas-patentes fHlSIH~nsas em virtudo da sua má situacão cconomico-finaneeira e de insufficicncia dos bens garantidores
de suas rcservn~ tcehnicas, c que esta situação ainda perdura,
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resolve, de accôrdo com a proposta da In~pcctoria de Seguro~,
nos termos do art. 92, n. 2, do decreto n. 14.593, de 31 de de ...
zembro de 1920 e art. 135, n. 2, do decreto n. 16. 738, do 31
de dezembro de 1924, cassar as autorizações concedida~ á referida sociedade para operar em seguros e reseguros terrestres e marítimos e de accidcntes materiaes e pcswacs c do
responsabilidade civil pelos decretos ns. 15.368 c 15,667, respectivamente, de 2 de fevereiro e 6 de maio de 1922 e cartaspatentes ns. 187, de 24 de maio do 1922 c 195, de 19 de novembro do 1023.
Rio de Janeiro, 16 de novcmbL'O de 1927, 106° da Indepcndencia e 39° da Hepublica.
WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.
Getulio Varaas.

DECRETO N. 17.985 -

DE

16

DE NOVEMDI10 Dl~

1927

Cassa a autorização concedida á Companhia de Seauros Sobre
a Vida "V era Cruz". pm·a operar em seauros sob1·e a vida
humana
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo que a wcicdade anonyma Companhia de Seguros
Sohrn a Vida "Vcra Cruz", com sédc nesta Capital, teve a sua
carta-patente suspensa em virtude da sua má situação cconomico-financeira c da insufficicncia dos bens garantidores
das suas reservas technicas, e que essa situação ainda perdura,
resolve, de accôrdo com a proposta da Inspcctoria de Seguros;
c nos termos do art. 92, n. 2. do decreto n. 14.593, de 31 de
dezembro de 1920, e do art. 135, n. 2, do decreto n. 16.738.
de 31 de dezembro de 1924, cassar a autorizacão concedida á
referida sociedade, para operar em seguros de vida, pelo dccl'efo n. 13.080, de 26 de junho de 1918 e carta-patente n. 1GU,
de 9 de julho do mesmo anno.
Rio do Janeiro, 16 de novembro de 192/·~ 106° da Indepcndcncia e 39° da Hepublica.

P. DE
Getulio Vw·aas.

WASHINGTON LUIS

DECHETO N. 17. 98G-

DE

18

SOUSA.

DE NOVEMBRO DE

1927

~.1]Jprova

o orçamento, na im1w1·tancia de 145 :53G$, pa1·a n,
transforntação de 40 vaaões-plata{onnas em vaaões cobertos, pertencentes á Companhia Estrada de Ferro São PauloRio Grande

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que requereu a "·companhia Estrada de Ferro
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São Paulo-Rio Grande'·' c de accônlo com o parecer da Inspedas Jl:stmdas, eonstantes do ol'fieio n. 'iGG/N, de
J dn outubro do cunente anuo, decreta:
~\digo uni co. Fica aplll'ovado o or1:amonto que com e:-:te
11aixa, rubl'icauu velo direcf.or gpral de Expediente da ~cero
l :u~ia de Estado dos Ncgucius da Viação c Obras Publicas, na
importancia de H5 :G3ü$000 (cento e quarenta e cinco contos
quinhentos o trinta c seis mil rl-is), para a transformação, em
Yagões cobertos, de IJ O vagões-plataformas, pertencentes á Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Ilio Grande, com o fim
de aUendor ao accresciiJto Yerificado 110 transporte de café,
ltPna-matlc e C('l'C<H'S.
~ 1. o A d«~SJwzu, aft~ o 111aximo daqw~lla imtlortancia, depois de apurada. em regular tomada de contas, deverá col'l'Pr
ú eont.a das taxas addicionacs n que se refere o termo de reYisão dos eontrnctos assignados Pm 12 do maio de 192L
§ 2. o Pat·a a conclm·ão do serviço de que se trata fiea
marcado o prazo dn quatro mczcs, a contar da data em que a
requerente for no ti fi cada da approvação do orçamento.
Ilio de Jan(•iro, 18 de novembro de 1927, 10Go da IHdcvenlkncia c 3Ho da Hl•puiJlica.
~·lot'ia F•~dt'ral

\V ASIIINGTON LUIS P. DE
Victo1· J(under.

DECHE'ro N. 11. 987 -

DE

SoUSA.

1s DE NovEMnno DE 1927

,1b1'e ao Ministe1·io da Viação e Obras Publicas o credito especial de novecentos e oitenta e nove contos seiscentos e
vinte e dous mil cento e dez réis (989 :622$110), para
1Ja(Jarnento das despezas de custeio das Estradas de Fe~·1·o
Quarahi"rn ã Itaquy e ltaquy a São Borja, correspondentes
aos exe1·cicios de Hl25 e 192ü.
O Presidente da Hepuhliea dos Estados Unidos do Brasil.
Ps;uulo tla autoriza(,ão contida no decreto legislativo n. 5.246,
dí~ 2G de agosto ultimo c tendo ouvido o l\linistcrie da Fazenda
f? o Tribunal de Contas, na conformidade do que dispõe o artigo U3, do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, :resolve abrir ao 1\iinisterio da Viação e Obras Publieas o
eredito especial do novecentos c oitenta e nove contos '3cisccntos o vinte o {)ous mil eonto c dez réis (989 :622$110), para
pagamPIÜo das despczas dn custPio das Estradas de Ferro Qnara him a ltaquy c Itaquy a São Borja, correspondentes aos
exerci cios de 1H25 c 19~ü.
Rio do Jan0iro, 18 elo novembro de 1927, 106° da Indcpemkneia c 3U" lh Rcpublicu.
\VASIIINGTON Lms P. DE Sous.\
Victor Konde1•.
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DECRETO N. 17.988 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1927

Abre, ao Ministerio das Relações E:rteriores, o credito especial
de 6 :550$000, 1HlllCl, para pagamento de vencimentos, dr!
disponibilidade, do ministro pleuipotr!nciario Alfredo de
Almeida Brandão c ao consul de 2• classe "\l'encesláo P.
Guirrw1'ães, 1'elativos ao anno de 19'26
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 9° do decreto legisla-·
Livo n. -1. 99G, de 5 de junho de 1926, tendo sido pr•Sviamentc
consultado o Tribunal de Contas c ouvido o Ministcrio da Faznnda., nos termos dos arts. !>2 c 93 do RPgulamento do Codigo
de Contabilidade da União, que baixou com o decreto numoro 15.783, de fi de novembro de 1923, decreta:
Art.. 1 . o Fica aberto ao Ministerio das Relações Extrrinres o credito especial de seis contos quinhentos c cincoenta mil
réis (6 :550$000), papel, para occoner ao pagamento de vencimentos, relativos no anno de 1926, ao enviado cxtraordinario
c ministro plenipotenciario em disponibilidade activa, Alfredo
de Almeida Brandão, e ao consul de 2" classe Wenceslau P.
Guimarães, tambom em disponibilidade activa.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 22 de novembro dC' 1927, 106° da TndcpenrlC'neh c 39° fia HPpuhliea.
0

WASHINGTON LUIS

P.

DE SotTRA.

Octavio Manaabcira.

DECRETO N. 1i. ngg -

nE

22

DE NOVEMnRo DE

1n~7

Publica a adhesúo das Ilhas do Sul do Pacifico á Convenção Internacional Radiotelcamphica, assianada em Lonril'rs em.
5 de julho de 1912
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão das ilhas do Sul do Pacifico, sob mandato .Taponez, á Conven<:fio Internacional Radiotelegraphica, assignada em Londres Pm 5 de julho do 1912, conforme communieou ao l\Iinist.crio da:;.: Hclações Exteriores a Embaixada BI'iiannica nesta Capif.al, por Nota do 7 de novembro de 1927,
cuja tradueção offieial acompanha o prcscnt.c decreto.
·
Rio do .Janeiro, 22 de novembro rle 1927, 10ôo da llldepcndcncia c 3!) da Republiea.
.
0

WASIIINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Octavio Manaabeira.
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Traducção official:
Embaixada Brit.annien - N. 114 - Rio de Janeiro, 7 fln
IIOYI'mln·o de 1H27.
Senhor Ministro,
Com re.ferencia á minha Nota n. 33, de 23 de marco ultimo, tenho a honra, em virtude de instrucções recebidas do
Principal Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros de
Sua Magestade, de transmittir a Vossa Excellencia a inclusa lista
relativa a uma nova adhesão á Convenção Internacional Ilmliofph•graphica, nssignada Pm I .. ondres em 5 de julho de 1912.
Prevaleço-me desta opportunidade para renovar a Vossa
Excellencia a segur::mça da minha mais alta consideração. ll. Alston.
Traducção official:
Annexo- Lisla n. 33 - Convenção Internacional fiadiof.l'legraphica, assignada l'm Londres em 5 de julho de Hl'12.
Adhesão

Desde a Lista ant.crior de 25 de fevereiro de 1927 a seguinte arlhesão á Convenção foi notificada ao Governo de Sua
1\lagestadn Britannir.a na rlata abaixo mencionada:
Ilhas do Sul do Pacifico, sob mandato .Japoncz. 5 de agoslo

dn 1927.

.

Foreign Officc, em 5 do outubro de 1927.

DECRETO N. 17. 990 -

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1927

Cassa a autorização concrdida á Sociedade "Au.Tilio das Pamilia.ç", corn shlc ern Srio Paulo, para funcciouarncnto no
paiz
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo a que a Sociedade "Auxilio das Famílias", com
~é1iP, em São Paulo, autorizada a fnnccionar em peculios por
morte, pelo decreto n. 8.423, de 30 de novembro de 1910,
não integralizou o seu deposito do garantia inicial, resolve,
nos termos do art. 92, n . 2, do decreto n. 14. 593, de 31 de
dezembro de 1920, e art. 135, n. 1, do decreto n. 16.738, de 31
de dezembro de 1924, cassar a autorização concedida á mesma
sociedade, pelo referido decreto n. 8. 423, de 130 de novemuro
do 1910.
Rio de Janeiro, 23 do novembro de 1927, 106° da lndeprmdf'ncia e 39° da Hepuhlica.
\V MHTINGTON LUIS P. DE SoURA.
Getulio V nraas.
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DECRETO N. 17.991

-DE

23

DE NOVEl\mno DE

!927

Amn·ovando o auamcnto para i. 500:000$ do eapifal social d1t
Sociedade Anon11ma Cmnpanhia "Seanrfwçn Indus'/'rial".
com séde nesta Capital, e consequente alteraçüo do artigo 5o dos seus estatutos. delibe1·ados' pelas assembléas
geraes e:rtraordinarias de 7 de ab1·il, 11 de nwio c 1 de
julho de 1927

O Presidente da Republica dos EsladoR Unidos do Brasil,
attenricndo ao que requereu a Sociedade Anonyma Companhia
"Segurança Industrial", com séde nesta Capital, autorizada a
funccionar na Republica em operações de seguros contra aceidentes em trabalho pelo decreto n. 14 .'i2J, de 31 de março
de 1920, c de seguros e rcseguros terrestres c mai;jtimos pPlo
decreto n. 14.932, de 5 de agosto de 1921, resolve approvar
o augrncnto do seu capital soc_i_al, çlc mil contos df' r1;is para
mil c quinhentos contos de réis, e conscquentc altr.t'af;ão do
artigo quinto dos scns actuaes estatutos, deliberados prlns
asscmbléas gernes cxtraordinarias, realizadas em 7 de ahril.
11 de maio c 1 de julho de 1927, conforme as actas c mais
don1mrnt.os que a este acompanham, continuando a com-pnnllia sH.fcHa integralmente ás leis c regulamentos vigentes
ou que vierem a vigorar sobre o objecto das suas operar;ões.
Rio de Janeiro, .23 de novembro de 1927, 106° da lndrpPndPncia e 3B ria Rcpublcia.
0

J. . ms P. DE Som~A.
Getulio Vargas.
Geminiano Lyra Castro.

\VASHINGTON

DECRETO N. 17.992 -

DE

2-1

DE NOVEMnno nE

1927

A brc ao Ministerio da Guerra o credito e.'lpecial dé 2. 500:000$,
para attender ds déspe:as com a reconst1'Uct:fln de han(lars
da Escola de Aviação Militar c otttrtH o1J1·ns 'lwqucllP. estabelecimento
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 14 da lei n. 5 .168, de
3 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Conta~. na
fórma das disposições em vigor, resolve abrir ao 1\finistrrio
da Guerra o credito espocial de 2. 500 :000$000 (dons mil (~
quinhentos contos de réis). para attender :ís dcspczas com a
reconstrucção de hangars da Escolll de Avüu;;üo Militar c outras obras naquello cstabcleoimento.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1927, 106° da Indepcndrncin o 39° da Repulbica.

SotJRA.
Nestor Sczr{rl'do dos Passos.

WASHINGTON LUTA

P.

DE

568
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DECRETO No 17 o903 -

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1927

/lmlo(Jn o dccrrto n. 16.1R7, de 27 de outnb·ro de 192:1, que

altera o 1'C{Jttlmnenlo dos Colleaios .Jfilita:rcs
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attrilmição que lho confere o art. 48, n. 1, da
Constituição, resolvo revogar o decreto n. 16.187, de 27 de outubro de 1923, quo alterou o art. 124 c seu paragrapho unico,
do regulamento {los Collegios Militares, approvado por decreto
n. 15.416, do 27 de março de. 1922.
Rio de .Janeiro, 24 do novembro do 1927, 106° da Inflependcncia e 39° rla Hepuhlica.
WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.

Nestor Scze{redo dos Possas.

DECRETO N. 17.994 -

DE 25 DE NOVEMBRO DE 1927

Desapropria os immoveis necessarios á co.nstrucção de uma
passagem inferior na estação de Cascadura, da Estrada de
Ferro Central do Brasil.
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
al.f.endendo ao quo propoz a Directoria da Estrada de Ferro
Uenl.ral do Brasil, decreta:
Artigo uni co. Ficam desapropriados, de accôrdo com o
art. 590, § 2°, n. II, do Codigo Civil c nrt. 3°, §4° do regulamento que baixou com o decreto n. -1.956, de 9 do setembro
dP HJ03, os immoveis indicados soh ns. 3.127 a 3.1<Hl, na
planta que com este baixa, devidamente rubricada pelo diredor geral de Expediente, interino, da Secretaria de Estado
da Viação e Obras Publicas, immoveis esses neccssarios á consfrncção de uma passagem inferior na estação de Cascarlura,
da Ji~strada de Ferro Cenf!'a_l do Brasil.
Rio de .Janeiro, 25 de novrmbro de 1927, 10G da Indcpendcncia o 39" da Republioa.
0

WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.
Victor Konder.

DECRETO N. 17.995 -

DE

28 DE NOVEMBRO

DE

1927

Abre, ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, os creditas supplementares de 781 :200$, 2. 628:800$, 90 :000$ e
115 :000$, para pagamento dos subsidias aos Senadores e
Deputados e das despezas com a impressão e publicaçiio
dos debates parlamentares, durante a 1Woroqa.ção da actual
sessão do ConqJ•esso Nacional. até 3 de novemb1·o ror1'ente
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
f rndo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 92 do
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Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, usando
da autorização constante do art. 11, lettras b e c, da lei numero 5 .156, de 12 do janeiro de 1927, abrir, ao Ministcrio da
Justiça c Negocias Interiores, os creditas de setec·cntos r. oitenta e um contos o duzentos mil réis (781 :200$000), dous
mil seiscentos e vinte e oito contos e oito-centos mil réi;;
,(2.628:000$000), noventa contos de réis (90:000$000) P cento
e quinze contos de réis ( 115 :000$000), supplementares, respectivamente, ás verbas ns. 5 e 7 e ás sub-consignações ns. 1:3,
da verba n. 6, e 11, da verba n. 8, "Impressões c puhlicaçõPs
dos debates na Imprensa Nacional", do art. 2° da citada IPi
n. 5 .156, e destinados ao pagamento dos subsídios nos Smwdorns e Deputados e das dcspezas com a impressão r publieação dos debates parlamentares, durante a prorogação da netual
sessão do Congresso Nacional, aff~ 3 de novembro corrente, ~~on
formc o decreto legislativo n. 5. 2-18, de 26 do ngo~tn dPsl e
anno.
Rio de Janeiro, 2S de novembro de 1927, 106° ua InuPprndcncia c 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17. 996 -

DE

28

DE

NOVEMBRO

DE

1927

Abre o credito de f :620$, para pagamento da grati1(icação addicional, correspondente ao exercício de 1926, ao tachyat·apho rio Senado Federal Luciano Francisco fim·11
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 9:l do
regulamento approvado pelo decreto n. 15.783, uc 8 do novembro do 1922, o usando da autorizaç5.o constante do arf. 2"
do decreto legislativo n. 5. 116, de 27 de dezembro de 192ô,
resolve abrir, ao Ministerio da Justiça e Negocias IntPriorrs,
o credito especial de um conto scisr,cntos P vintr. mil r(lis
(1:ü20$000), destinado ao pagamento da gl'afifica~;.ão addicionaL correspondente ao exercicio de 192G, ao tachygrapho do
Senado Federal Luciano Francisco Gary.
Rsio de Janeiro, 28· de novembro de 1927. 106° da Indrprndencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
Augusto dfl Vianna do Castello.
DECRETO N. 17. !)97 -

DE

28

DE

NOVEMBRO

DE

1927

Abre, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito
de 35 :000$, :mpplementar á verba n. 9 do art. 2° da lei
n. 5. 152, de 12 de janeiro de 1927 e destinado aó pagamento de njuda de custo aos membros do Conaresso Nncional
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 9::l
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do ltcgulamcnto Geral do f!ontabilidadc Publica, resolve, usando
da nntoriza~.ão do art. 11, lcttra b, da lei n. 5. f 56, de 12 dn
.iatu•iro de 1H27. ahrit·, no 1\finif'tnrio da Ju!"tiça c NcgocioR Jnf.,.riorP~. o credito dP trinfn c cinco contos de réis (35 :000$000),
sn pplPmPntnr :'t vrrha n.. H do art. 2o da mPsma lei c d(~stinndo
ao pagamento am~ mcmhros do Congresso Nacional, dn ajuda
de m1sf.o, deeoiTente do preenchimento de sete vagas ahnrfas,
dnmnfn a actual APssão l<•gislaliva, na 1'(\prcscnlaç.ão nacional
na Camm·a tios D(~putado:::.
Rio de .Jatwiro, 28 de nnycmhro etc 1!l27, 106° da JndPfH'nd"nei:l e 39" da fippubJiea.
WARIIINOTON LUIS P. DB SoUSA.
Au(Justo de Vianna do Casfrdlo.

J>ECHETO N. 17. 0~8 -

ng ;?fi n11: NOVF.Mnno DF:

1927

' (incedc á Companhia Ce1·ve,jaria Polartica autm·izaçün
{unccionm· c rt111n·ova os respectivos estatutos

JW1'a

O Prcsidf'nlc da E.cpuhlic~ dos Estados Unidos do Brrn;;il,
a f. tendendo ao que r('quercu a ~-ociedade nnonyma Companhia
Gcrvnjaria Polartica, com S<;de nest.a cidade do Hio d1~ .Janeiro,
!' devidamente reprnsenlada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida á sociedade anonyma Companhia Cervejaria Polartica autorização para funccionar c
f;cam approvr.. dos os .~sf.ntutos que aproscnt.ou, ohrigada, porém,
:J me~ma sociedade a cumprir as formalidades ulteriores oxiridas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1927, 1.06° da Indcpcndcneia e 39° da Rf~publica.

P. DE SOURA.
fieminiano TJura Casf?·o

WARHINGTON l..UH~

DECRETO N. 11. mm

-

nE 2n DE NovEMnno nE 1927

Providencia solJI'c o Conselho da Defesa

Nacional

O Presidente da fiopuhlica dos Estados Unidos do Brac::il,
mmndo da attrihuição que lhe confere o art. 48, n. 1, nos
l.nrmos do n. 4, do urosmo nr·fign da r.onstit.uição I' pat·a n
h,,n oxecw;ão das IPis ''rn vigor -:ohrP a adrninisf.ra1;fí.o riu
Rwrcito c du Armada, doere f a:
Art. 1 . o Em Conselho de Defesa Nacional, duas vezes p:'r
anno, e tantas vezes quantas forem necessarias, se reunirão
?i11 logar prPviamrntP dPsignnrlo, ns autoridades, entidades ~
péssoas designadas no art. 3°.
Art. 2. o A rf'uni fio mn nonsolho da Defesa Nacional tem
pDL' fim, sómente em ordPm consultiva, o estudo c coordennç~.o do informPcões sobro tod(l;s as questõPs de ordem financoJra, economioa, bellica e moral, relativas ~ defesa da Patria.
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ArL. 3. o Compõem o Conselho da J)efp:-;a Nacional:
A - Permanentemente:
1 . Presidente da Repuhlica.
2. Ministro da Guerra.
3. Ministro da Marinha.
4. Ministro da Fazenda.
5. Ministro da Viação.
G. Ministro da Agricultura.
7. Ministro do Interior.
8. Ministrá do Exterior.
9. Chefe do Estado Maior do :E~xercito.
10. ehefc do Estado Maior da Armada.
B - Eventualmente :
1o, quaesquer outras autoridades cspeeialmcn.tc convoc 1dt~~ pelo Presidente da Republica;
~", presidentes ou agentes executivos do socicdadcR, syu-dir.atoR, dircctorcs de emprczas ou firmas, convidados P'-·!o
Prmlidcntc da Republica.
Art. 4. o Cabe ao Presidente da Rcpublica, marcar, des;;ignar os locaes e presidir as reuniões, fazer as convocaçõr~ !-'
convi I c:-; de que trata o art. 3°, assim como exJ•edir insf J'lll'ÇGrs para a boa execução deste decreto.
Art. 5. o Cada m·embro permanente do Conselho da Defesa ~acionai apresentará em sessão os trabalhos dcpeml<'n~~~~ do seu departamento, julgados necessarios
aos fins do
Conselho.
Art.. 6. o Servirfl.o como secretarias, nessas reuniões, d<His
officiaes superiores do Estado Maior do Exercito ou da At'-·
mada, designados pelo ·Presidente da Republica, aos quaes incumbirá dirigir e fazer toda a escripta.
Art. 7. o Todas as funcções dos membros do Conselho "
rtt~s secretarias são gratuitas, c as attrihui~.ões, referidas no
art. 2°, são as marcadas nas leis vigentes relativas aos rlPpnrlamcnto3 sob a sua direccão.
Art. 8. o Todos os papeis, archivo e mais objcctos do Conl-telho ficarão sob a guarda e responsabilidade do Est:vi,~
Maior do Exercito, que os classificará.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 19?7, f06° rta Indepenrl,•ncfa c 39° da Republica.
.
\V ASIHNGTON LUIS P . DE SOFRA.

Nestm· Sezefredo dos Pnssos.
A1·naf1lo Siquei1'a J>into da Lu.zGetulio Varaas.
Victor Konder.

Geminiano Lura Castro.
Augusto de Vianna dn r:nstello.
Octm,in Man(lnlu~irn.
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DECHETO N. t 8. 000 -

nE

29 DE NOVEMnno DE 1927

l'nblica a adhesão do Estado livre da Irlanda rí Convrnçi'io d(J
Be1·na, revista, JW1'a a protccçt1o da p1•opriedarle liftrJra1'ia c m·tisticrr, c ao 1'CSJU'l'livo protocollo arldicirmol
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unido~ do Brasil
faz publica a adhPsão do Estado livre da Irlanrla á ConvPnçfio
de Berna, revista, para a protccção das olwns ITt terarins e artísticas, assignada em 13 de novnmhro do 1fl08, bom como ao
Protocollo de 20 de março de 19 H, adrlicional á mrsma Convenção, eonforme communicon ao 1\'linistorio das R0laçõ0s
Exteriores a Lrgação da Suissa nesta capital, por nnf a de 9
do corrente, ruja tradncr.ão official ncompanha o rn·osrnfe
decreto.
Rio do Janeiro. 29 de noyon1bro de 1!)27, 10Gn da Indopondencia e 39° da Republica.
\VASIIINGTON

LUIS

P.

DE

SOUSA.

Octavio Man(Jabcira.

Lcgaç.fio da Sui~sa no Brasil -- Rio de .Janeiro, !) de no'emhi'O do HJ27. - N. GG 27/2 .J.
Sr. ministro - De ordem do meu governo, tenho a honra
de levar ao conhrcimento do V. Ex. que, por nota de 5 do
ouf.nhro rlo 1927, a. LPgação de Sua Majestade Britannica em
nerna commnnicou ao Conselho Federal a adhcsão do Estado
livre tia Irlanda, com uma reserva, <á Convenção de Berna,
revista, para a protecção das obras litterarias e artísticas, de
13 de novembro de 1908, e ao Protocollo de 20 de mnrço do
1 ü11, addicional a flSSa Convenção.
A reserva estipulada pelo Estado livre da Irlanda diz
respeito ao direito exclusivo de t.radncção que o novo adhcrente declara reconhecer, não de conformidade com o art. so
da Convenção de Rerna, revista, de 1908, mas dó conformidade com o art. 5o da Convenção de Berna primitiva, de 9 de
setembro de 1886, na versão que esse artigo recebeu na Conferf:'ncia do Paris, a 4 de maio de 1896.
A adhesão do Estado livre rla Irlanda produz seus effeif.os a partir de G de outnl1ro de 1927, data da not.ificaçfio do
noverno de sua Majestade Britannica.
O novo Estado deseja ser collocado na terceira classe,
quanto á sua conf.ribuiç,fío para as despezas da repartição infrrnacional.
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Pedindo a V. Ex. que se digne de tomar nota des::;a
adhesão, aproveito a occasião pam lhe reiterar, ::;r. ministro,
os protestos da minha mais alta consideração._- Gcrtsch.
A S. Ex. o Sr. Dr. Oeta vi o 1\laugalJcira, .1\linistro do Estado das Helaçõcs Exteriores.

DECRETO N. 18.001

-DE

1

DE DEZEl\lBHO DE

1927

Abre, pelo Ministerio da Marinha, o cred;ito especial de 1'éis
200:000$, ouro; 1w.ra occorrer ás despczas com a represcntaçiio do Brasil nos festejos commcmorativos do sesquicentenario da Jndepcndcncia dos Estados U11idvs d~t
1lmc1'ica do No1·te
O Presidente da HcpulJlica dos Estados Unidos do Bmsil,
da autorização conferida pelo dooreto leg·islativo numero 5 .12't, de 30 de dezembro do 1926, c tendo ouvido o
TrilJunal de Contas, resolve mandar abrir, pelo Ministerio da
l\larinha, o credito especial de duzentos contos de réi.s
(200: 000$000), ouro, destinado ao pag·amenLo dcs despczas decorrentes da ida de um navio da Armada a Philadelphia, afim
de representar o Brasil nos festejos commemorativos do scsquicontonario da Indcpondcncia dos Estados Unidos da America do Norte.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1927, 106° da Indcpendcncia c 39° da RepubHca.
u~ando

1

WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Arnaldo Siquei1·a Pinto da Luz.

DECRETO

N. 18. 002 -

DE

2

DE DEZEMBllO DE

1927

~1pp1'ova

o projecto e orçmnento, na importancia de 89:200$,
para UaaÇtão do encanamento d'aaua do no&o porto ao do
cáes do antiao P.o1·to do Rio Grande

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atlcndcndo ao que solicitou o Estado do Rio Grande do Sul,
confTaclante, nos termos do decreto n. 13.591, de 9 de julho
de HH9, da conclusão das obras de cons(rucção do porto c· melhoramento da barra do Rio Grande do 'Sul, c ás informações
r·restadas pela Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canacs.
decreta:
Art. 1. o Ficam -approvados, do accôrdo com a clausula
XYIJI do contracto celebrado em virtude do decreto numero -13.691, de 9 de julho de 1919, o prnjeeto para ligação do
encanamento d'agua do novo r,orto do Rio Grande, c o respectivo orramento na importancia de 89:200$ (oitenta c nove
contos c duzentos mil réis), ·que com este baixam, rubricados
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pelo dircctor geral ~o Expedienle da Secretaria de Estado da
V ia1~ão c Obras Publicas.
• A1·L. 2. o A import.ancia que, até o maximn do referido
orçamento fôr crrecHvamente despendida e apurada nos termos da cl~usula ,XVI do contracto, será levada á c.onta de capif ai 0 escriptuT'aàa de aceôrdo com o dispost.o na clausula XV.
do nwsmo eontraelo. modificada na conformidade do decreto
ll. 11..121, ue 7 de ábril de 1920.
Ilio de Janeiro, 2 de dezembro de 1927, 106° da Indcpcndcncia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECfil~TO

N. 1R. n03 -

DE

2

llE DEZEMBRO DE

192'7

Approva o projecto e orçamento, na importancia de ?'éis
40:279$284, pa1'a a construcção de um muro com gradil
e J'espectivo JJasseio ua ('Stação de Par·anaguâ, da Estnula
de FeJ'J'O do Paranâ
O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro São.
Paulo-Rio Grande, arrcndataria da Estrada de Ferro do Paraná, e do accôrdo r,om o parf'Cfll' da Tm~poctoria Fccteral das
Estradas, constantP do officio n. RGR/8, de H de noveHibro
do corrente anno, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados o projecto e o orçamonto que com Rste baixam, rubricados pelo director geral
de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocias da Viação
c Obras Publicas, na importancia de 46 :279$284 (quarenta
e seis contos dnwntns c sdf'nta n nove mil duzf'nlos c oitenta o quatro réis), para u construcção de um mur 0 com
gradil e respectivo passeio, na estação de Paranaguá, da Estrada de Ferro do Paraná, cujas obras constituem um complemento das que já foram construídas na mesma estação,
em virtude das disposições da portaria de 21 de janeiro
de 1921, daquelle ministerio.
Paragrapho uni co. A despeza, até o maximo da citada
importancia de 48:279$284, depois de apurada em regular
tomada de contas, deverá correr por conta das taxas addieionaes, na conformidade do quo dispõe o termo de revisão
dos contract.os, assignado em 12 do maio de f92q.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro do 1927, 106° da Inderwndcncin c 39° da ncpuhlica.
W,'\RHJNnTON

Lvrs P.

m.:

Victo'r Konde1' ..

Sous.L
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DECHETO N. 18.00-1 -

ng

2 DI~

DEZEl\mrto DE

1V27

App1·ova o projecto e orçamento, na importanda de réis
74:483$995, 1Jara o rc{v1·ço da ponte de ·115,73 rnetros de
vão, construída sob·re o rio São João, no ldlometro· ü~.i01l,
da linha Paranaguâ-Curityba, da Estrada de Ferro do Paraná
O Presidente da Hcpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
attcndcndo ao que requereu a Companhia Estrada de Feno São
Paulo-Hio Grande, arrendataria da Estrada de Ferro do Paraná, c de accôrdo com o parecer da Inspectoria Federal das
Estradas, constante do officio n. 748/S, de 29 de setembro
do corrente anno, decreta :
Artigo unico. Ficam approvados o projccto e o orçamento que com este baixam, rubricados pelo director gçral
de Expediente da Secretaria de Estado da Viacão e Obras
Puhlieas, na importancia de 7 4:483$995 (setenta e qua_tro
contos quatrocentos e oitenta o tres mil novecentos o noventa
c cinco réis). para a execução elo refot'Co ela ponte de H5,73
melros do vão, construída sobre o rio H. João, no kilomdl'O
62,4{)0 da linha Paranaguá-Curityba, da Estrada de Ferrl! _elo
Paraná, o qual necessita de maior resistencia para supportar
os trens pesados que o movimento da mesma estrada requer.
§ Lo Para a nccessaria fiscalização das condicõPs df' resislmwia c conservacão da ref(•t·ida ponto, deverão se!' :11•scrvndas as seguintes condições:
1n, haver nm engenheiro da fitcalização especialmente
de:-:'f.acado, para acompanhar os trabalhos no local do viadueto;
2", proceder-se a nma expcricncia antes de comcc·ar o
reforcamenl.o e outra immediatameute depois de terrn(nado.
empregando-se o mesmo trem de prova;
3n, não ser, em hypothese alguma, empregada locollloliva
de distribuição por eixo mais pesado do que a maior carga
desta especic admittida nas cxperiencias;
4 ficar o vigamento sujeito a exames trimestracs, com
o intuito de se lhe dar perfeita conservação por meio de opportuna raspagem da ferrugem, substituição dos rebites
frouxos e pintura das juntas, ou Jogares quaesquer onde se
fa~a isto preciso:
·
·
5A, não ser em caso algum transgredido sobre a ponte n
regimen de marcha moderada. cuja velocidade a fiscalizacüo
fixará ,do accôrdo com a~ condi~ões que o vigamento ain·oscntar em seguida ao reforço;
üa, uma vez por anuo, no minimo, em data escolhida
pPla fiscalizacão, serem repetidas as provas de expericncia,
afim de sempre se conhecer como reage o vigamento reforçado;
70, não ser a~mittido mais nenhum reforçamcnto do viadueto, ficando a companhia obrigada a substituir toda a cs8

,
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tructura meLallica logo que, por effeilo das cxpcriencias referidas, se reconheça nftu ser satisfatoria a rcsistcn.cia ofl'erceida pela oh r a.
§ 2." A despcza com a execução uo melhoramento de que
se trata até o maximu da citada impurtancia de 7·1 :483$095,
depois
apurada em regular tomada de contas, dcverú cotTel\
por conla das taxas arldieionacs, na conformiuudc do t1UC
dispõe o termo ue revisão de U de maio de ·1U24.
Rio do .Tanciro, 2 de dezembro de 1927, J Oü" da Indcpendencia c .39° da Hepublica.

Je

\VASIIINGTON

LUis P. nE SousA.

VictOr Konder.

DECHETO N. 1R.005 -

DECHETO N. 18. OOG -

DE

::'\"\.0 FOI PUBLIC.\!)0

5

DE DEZEMBRO DE

1927

Abre, ao MinislcJ·io (Üt .Justiça c Ncaocios Interiores, o credito especial de 21 :164$515, para attender ao pagamento
de vencimentos, no corrente anno, a dous mcdicos do Instituto Medico Leaal
O Presidente da Rrpublica dos Estados Unidos tlo Brasil,
fendo ouvido o Tt·ihunal dn Contas, nos termos do art. 93 do
rr.•gulamento approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, e usando da autorização constante do artigo
uni co do decreto legislativo n. 5. 266, de 26 de setembro dt~
1927, resolve abrir, ao Ministcrio da Justiça c Negocias InteriOI·cs, o credito c~·pecial fie vinte c um contos cento e sessenta
e quatro mil quinhentos c quinze réis (21 :164$515), para
att.ender ao pagamento de vencimentos, no corrente anno, a
dous mcdieos do Instituto Medico Legal.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1!J27, 106° da Independencia c 3!) da Rcpubliea.
0

WASHINGTON LUIS

P.

DE SOU:::iA.

Auausto de Vianna do Castello.

Demonstração do credito autorizado pelo decreto legislativo n. 5.266, de 26 de setembro de 1927, des:inado ao
pagamento de vencimentos, no corrente anno, a dous medicos do Instituto Medico Legal :
~

(11

~·

o.
Cll

;e

Nomes

Cargos

'f

Vencimentos
annuaes

Periodos de serviço

Importancias

~

>'

.... Dr. Carlos Florencio de Abreu e Silva. Assistente do Laboratorio

C"l

1-4

de Anatomia Pathologica
Dr. Reynaldo Smith de Vasconcellos .. Assistente do Laboratorio
de Toxocologia .••..•.•.•

8

10:800$000

6 de jan. a 31 de dez.

10;654$838

10:800$000 11 de jan. a 31 de dez.

10:509$677

o

Ul

t:!
O.
't1

o

t:!

tz1

"·
tz1

Importa em vinte e um contos cento e sessenta e quatro mil e quinhentoc; e quinze réis.
Primeira secção da Directoria de Contabilidade da Secretaria de Estado da justiça e Negocias Interiores, 27 de
outubro de 1927.- Confere.- A. Braga, 3° official. Conforme.- Bezerra de Menezes, director de secção, interino.
Visto.- Pereira Junior, director geral.

~
t;rJ

C'l

c8
:;::
o

...
~

OI
-..l

~
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DECRETO N. 18.007 -DE 5 DE DEZEMBRO DE i927

Abre, a.o Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores, o credito
especial de 2:160$000, para pagamento da pensão concedida á D. Dulce B1·az Caravmw, vi uva do guarda civit
Jntonio da. Silva Caravana
O Presidenl e da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do
rcgulamenlo approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922. c usando da autorizac.;üo constante do artigo
unico do decreto legislativo 11. 5. 243, de 22 de agosto de 1927,
resolve abril-, ao .\I inisterio da Justiça e Negocios Interiores,
o credit<• espee ia! de dous contos cento e sessenta mil ré i~
(2: 160$000). pai' a pugamento da pensão devida á D. Dulce
Braz Caravuna. Yiuv<~ do g·uarda civil de 2a classe, Antonio da
Silva Caravana, nos termu8 dos arts. 1°, paragrapho unico,
da lei n. 3.G05, de 11 de dezembro de 1918, e 114 e 117
do regu~amento approvado pelo decreto n. 13.878, de 14 de no.vernbro de 1918.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1927, 106° da Independencia e 39" da Republica.
WASHINGTON LUIS P .- DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Gastello.

DECHETO N. 18.008 -

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1927

:Abre, ao Jliuisterio da Justiça e Negocias Inte1'iores, o credito
especial de 175 :289$13'6, para pagamento das diarias de
alimentação devidas aos mestres, machinistas c motoristas
da lnspecf o riu do Policia lJJaritinw, no JUTiodo de 1 de
janeiro de 1n1n a 31 de dezem,b1·o de 10:2i
O Prcsidelll e Lia Hepubliea dos Ji;stat.los UniLios do Brasil,
tendo ouvido o TriJmnal de Contas. llOS termos do art. 93
do regulamento approvaLio pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, e usando da autorizaçfto constante do artigo
unico do decreto lngislatin• n. 5. 296, de 24 do outub1·o dL~
1927, resolve abrir, ao 1\l in istcrio da Justiça e Negocio~ J nf.criores, o credito especial de cento o setenta e cinco contos duzentos e oitenta e nove mil cento e trinta e seis réis
:(175:289$136), vara occorrer ao pagamento das diarias de
alimentação devidas aos mestres, machinistas e motorista~ da
Jnspectoria ria Polieia Marif.ima da Capital Federal, no período
de 1 de jandro Lle 1!119 a :n de dezembro de 1927.
Ilio de Janeü·o, 5 de de~cmbro de 192'7, 106° da Independencia c :39° da Republica.
\VASHINGTON

A.U!/ztsto

Lms P ..

DE HoLS-\.

de Vianna tlo Castf.:!lo.
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DECRETO N. 18.009-

DE

6 DE DEZEMBRO DE 1927

Concede autorização á C01npagnie Générale d' Entreprises
Aéronautiques pa1·a {unccionar na Uepubilca
·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Compagnie Générale d'Entreprises Aéronautiques, com séde em Paris, Franca, e devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida autorização á Compagnie Gé- .
nérale d'.Entreprises Aéronautiques para Junccionar na Republica, com os estatutos que apresentou e mediante a::; clausulas que este acompanham, assignadas pelo 'i\linistro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando, porém, a mesma Companhia obrigada a cumprir as
formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1927, 106" da Indepen....
dencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

Clausulas que acompanham o decreto n. 18.009, desta data
I
A Compagnie Générale d'Entreprises Aéronautiques é
obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos
c illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem. quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela Companhia.
11

Todos o::; actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente á.s respectivas leis e regulamentos e á jurisdiccão
de seus Tribunaes judiciarin,; ou administ mtivos, sem que,
l'Tn tempo algum. possa a l'eferida Companlt ia reclamar qualquer excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposicões
não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

m
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteracão que a Companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
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Ser-Ihe-ha cassada a autorização para funccionar
Republica: si infringir esta clausula.

na

:IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
pl'incipio do achar-s_e a Companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A inl'rue(.'.ão de qnalqurr da:-; clausulas pam a qual nãe
estrja comminada pena especial será punida com u multa do
um conto de r1~is ( 1 :000$000) a cinco contos de r«Hs
r5 :000$000) r, no caí'o fie rcincidencia, com a cassação da aut'orização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausula~.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1027. - Geminiano
Ly1·a Castro.

DECHETO N . 18. o1o

DECHE'l'O

~.

18.011-

-

::-.;.\o FOI PUBLICADO

DE (j DE DEZEl\IDHO DE

1027

Pul1lica a adhcsúo da Colonia de Se1•ra Lcua á Convenção relativa á supJn·cssii.o do Trafego das Brancas, assionada
em Paris aos ·Í de 11taio de HHO
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Golonia do Serra Leôa ú Convenção
relativa ú :;uppres.são do Trafico das Brancas, assignada em
Paris aos 4 de maio de 1010, conforme o Ministerio dos Negocios Estrangeiros da Fran(:a levou ao conhecimento da Embaixada do Brasil em Paris, em virtude de communicação recebida da Embaixada britannica em Paris, por nota de 27 de setembro do corrente anno, cuja traducção official acompanha o
vresento decreto.
Rio de .Janeiro, G de dc~embro de 1U27, 106° da Indcpcndcncia c 30° da Hepublica.
\VASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.
Octavio Manyabeira.
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Traduccão:
Eembaixnda Britannica -

Paris, '27 de sctrmbro ele 1927.

Renhoi' Presidente,
De accôrdo com as instrucçõcs do Principal Secretario de
Estado dos Negocios Estrangeiros de sua Maje~tade, tenho a
honra de levar ao conhecimento de Vossa Excellencia que Sua
Majestade Rritannica adhere, em nome da Colonia de Serra
Leôa, á Convenção relativa á suppressão do Trafico das Brancas, assignada em Paris, aos 4 de maio de 1910. As cartas rogatorias procedentes de outros paizes destinadas a esm Colonia, dev1)m ser PXtwdidas, ou por communicação directn entre
as autoridades judiciarias, ou por intcrnwdio do Agente lliplomat.ico ou consular do Estado requerente na Colonin. A autm·idade cPnt.ral Ili'CPssaria, nos termos do ai'L to da eifada.
Convenção de 190·1. é o Prefeito (Cvm1nissioner) de Policia ..
Ao fazer es.sa communicação a Vossa Excellcncia. eston
encarregado de as~ignalar que a no ti fi cação de adhesão ü
feita apPnas com referencia á Colonia rle Srrra Leôa e não
quanto ao Profectorado propriamente.
Queira acceitar, etc., etc. - Crewe.

DECRETO N. 18.012 -

DE () DE DEZEMBRO DE

1927

Promul(Ja o Convenio enf?•c o BN1sil c a Veneznrla, {irmmlo
nesta capital a I.'J de Abril. de 1926
·
O PresidenfJ da fiPpublica dos Estados Unidos do Brasil:

Tendo sanccionado, pelo decreto n. 5 .103, de 14 de Dezembro dr 1926, a resolução do Congresso Nacional que approvou o Convenio celebrado PIÜrr os Governo:'\ do Brasil e
da Venezuela e firmado no Rio ·de Janeiro aos 13 de Abril do
1926; e havendo-se effectuado a troca das rrspectivas raf ifiracões, nesta capital, a 19 de Outubro do corrente anno:
Decreta que o rPfPrido Convenio, appenso por cópia ao
presente decreto, seja executado c cumprido tão inteiramente
como nelle se contém.
fi io de Janeiro, 6 de Drzpmbro de 19.?7, 1 Oôo da IndrpenrlPJH'ia r :::19° da Ht>puhlira.

Ocfm,io Jllanaabcira.
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WASffiNGTOK LUIS PEREIRA DE 80IT8A
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber aos ~ue a presente Carta de Ratificação virem
que, entro a Hepubhca dos Estados Unidos do Brasil e a
Republica de Venezuela, por seus respectivos plenipotenciarios, foi eoncluido c assignado no llio de Janeiro, aos treze
dias do mez do Abril de mil novccontos e vinte e seis, um
Convenio do teôr seguinte:
Os abaixo assignados, Ministro de Estado das Relações Exteriores da Republica dos Estados Unidos do Brasil e Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario da Republica de Venezuela, convencidos de quo o estabelecimento
de normas inYariaveis, por. que
devam pautar sna conducta as
autor.idades de seus paizes, nos
casos dn alteração da ordem
interna em qualquer um delles, terá do cont.rihuir rffic~tz
mcnte para a inalterabilidade
da tradicional amizade e concordia quo dist.ingue as reJaçõos das dnns Republicas:

Resolvem, devidamente autorizados, consignar as regras
seguintes, quo seus respectivos
Governos se obrigam a cumprir e fazer cumprir, no Iamentavel caso de se produzirem p,ertnrhações internas em
algum dr seus dons paizes:
ARTIGO

Los abajo firmados, Ministro
de Estado de Relaciones Exterim·es de la República de los
Estados Unido::, dei Brasil y
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
H.epública de Venezuela, convencidos que el establecimiento
de normas ·invariablcs, a las
cuales deban ajustar su conducta las autoridades de sus países, en los casos de alteración
de! orden interno en uno cualquiera de ellos, habrá de confrihufr eficazmente a la inalf.rl'abilidad de la tradicional
rtJnistad y concordia que clis1inguc Ias relaciones de las dos
Hr,pühlicas:
nesuclvcn, debidamente autol"izados, consignar las regias
siguicntes que sus respectivos
Gobiernos se obligan a cumplir y hacer cumplir, en el lamentable caso de producirse
perturhaciones interna~ cn alguno de ambos países:

I

O Governo do paiz em que
se produza uma alteração na
ordem interna levará esse facto
ao conhecimento do Governo do
outro Estado.
O cumprimento das regras
subscqw:mtPs não ficará obri::mdo á notifica~ão predicta.
ARTIGO II

ARTfCULO

I

El Gobierno dei pafs en que
produzca una alteración en
el orden interno, pondrá este
hecho en conocimiento dei Gohierno dei otro Eslado.
El cumplimient.o de las regia~ subsiguientes no se hal!ará condicionado a la notifi·caeiôn prrdieha.
~e

ARTfOULO

li

No caso de perturbaç.ão, o
En el caso de perturbación,
Governo do pniz notificado Pl Gobierno dei pafs notificado
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adoptará as medidas apropriadas e conducentes a impedir
que os habitantes de seu territorio, nacionaes ou estrangeiros, possam participar ou partk.ipem dos preparativos bellicos ou da obtenção de elementos para a alteração da ordem
no outro Estado.

udoptará Ias medidas adecuadas y conducentes para impedir que los habitantes de su
f.orritorio, nacionales o ext.ra njel'os, p IINif\n pal't ieipa r o
participrn en los preparativos
lHílicos o en la obtención de
t'IPtllcntos 11ara Ia alteración
df'l nrrlrn drl otro Estado.

Anrrwo 111

O mesmo Gov.erno procederá
;( internarão dos que, encontrando-~e rrn uma zona fronteiriça de sessenta kilometros,
sejam notoriamente dirigentes
do movimento subversivo, e aos
que, estando vinculados a esse
movimento, se disponham a
ineorporm·-se a elle.
ARTIGO

AnTfcur. . o IV

El mismo Gobierno procederá a internar a cua1quier
.I unrza o rontingentr rebelde
que se Yea precisado a transJWIH'I' la frontera. Podrú custodiarlo l'll campanwnlos y en
lugares apropriados ai efecto,
mientras dure Ia alteración dei
nrdPn en el pafs vecino.

V

üs prdidos de internaç.ão que
um Governo formule ao outro
estarão su,ieHos ao exame, por
rarte do Governo solioitado, da
Pxistencin das condições que
tornem procedente a medida
pedidn.
Do mesmo modo, em todos
os casos de internação, a que se
mfrrr este Convenio. a apreciar,iio de cada um delles comprtr exclusivamente ao Govrrno do paiz de internação.

III

Aquel mismo Gobierno procerlerá a internar a los que,
cncontrânrlosr nn una ~ona
frontf'riza flp srsenta kilóme1ros. sean notoriamente diri;.>entcs dei movimiento subver~ivo, y a quienes, estando vinculados a ese movimiento, se
d1spongan a incorporarse a él.

IV

O mesmo Governo procederá
á internação de qualquer forca
ou conl ingente rebelde que necr~site transpor a
fronteira.
I 'odt~rú custodial-o em acampamenf os ou em Jogares apropeiados para ess.e fim, emf1Uanto dure a alteração da
r·r·rlrm no p:1iz visinho.
ARTIGO

AR'l'ÍCULO

ARTÍCULO

v

Los .pedidos de intornación
que un Gobierno formule ai
otro e.starún sujetos n la verifiención, por parte dei Goiljerno requerido, de la existencia de Ias condiciones que
hagan proccdrntc In medida
~o licitada.
Asf mismo, cn forlos los casos dt• inLcrnación a que se rcfiere este Convcnio, la aprrriaritín de cada uno de ellos corresponde rxclmlivarnente ai
nohierno dr•l rwfs rle intrrna··

('i flll.
ARTIGO

VI

AnTfcuLo VI

Os intrrnados pode1·ão soliLos inf~rnado:;; podrún selicit ar, do Governo do paiz em ritnr, dei Gobierno rlel pafs cn
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que se encontrem, sua sahida
do territorio, a qual será concedida, sendo avisado o outro
Governo e sempre sob a condicão de não se dirigirem para
as zonas convulsionadas.

VII

AnTIGO

Nos casos de alteração da
ordem em um Estado, o Governo do outro paiz dará devida assist.cncia aos feridos o
enfermos de qualquer força ou
contingente quo tran~ponha a
.fronteira, dando-lhes, depois,
destino, sr.gundo cada caso in ..
dividual.
ARTIGO

VIII

que se encuentren, su salida
dei territorio, la que será concedida, dando aviso al otro Gohierno y siempre que no se diriJan a Ias zonas convulsioJladas.
ARTÍCULO

VII

En los casos de alteración
dei orden en un Estado, el GoLierno dei otro país dará dP.bida asistcncia a los heridos y
enfermos de cualquier fuerza
o contingente que transponga
In frontera, dándoles, después,
destino según cada rn~o individual.
ARTÍCULO

VIII

Todas as despezas exigidas
Todos los gastos exigidos
pela internação correrão por :por la internación serán de
conta do Estado cuja ordem foi cuenta del Estado cuyo orden
alterada.
ha sido alterado.
AnTIGO'

IX

:Ambos os Governos se compromettem a dissolver toda especie de Juntas ou Comités
constituídos, notoriamente, com
o proposito de promovrr ou
animar revoluções no outro
Estado.
AnTIGO X

Tanto quanto possível, ambos os Governos impedirão que
indivíduos isolados passem a
fronteira para se collocar ao
Sf'rviço dos rebeldes.
AnTIGO

XI

O~ Governos dos dous Estados impedirão o trafico de armas e munições de guerra destinadas ao outro paiz, a não ser
aquellas que pertençam aos
Governos.

ARTÍCULO

IX

Ambos Gobiernos se comprometeu a disolver toda clase
àe Juntas o Comités constituiaos. notoriamente, con el propósito de promover o alentar
reyolucionfl~ fln fll otro Estado.

ART(CULO

X

En cuanto sea posible, ambos Gobiernos impedirán que
jndividuos aislados pasen la
fronfera para .ponersfl al serVICio de los rebeldes.
AnTícvr.o XI
I . os Gobiernos de los Estados impedirán el trafico de armas y municiones de guerra
destinadas al otro pais, a no
ser aquellas que pertenezcnn a
los Gobiernos.
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AnTIGo

XII

Do mesmo modo, impedirá o
trafico particular de material
de transporte ou communicações terrestres, aereas, maritimas ou fluviaes, quando notoriamente esse material seja
{lcstinado a ser empregado
prlo~

AnTfcur...o

XII

Asf mismo, impedirá el trá-

f ico particular de material de

transporte y comunicaciones
terrestres, aéreas, marítimas o
fluviales, cuando notoriamente
ese material esté destinado a
!'rr mnpleado por los rrlwldPs.

rehcldcg,
ARTIGO

XIII

O mesmo Governo adoptará
as medidas necessarias e conducentes para que suas linhas
e estações telegraphicas ou telephonicas, radio-telegraphicas
ou radio-telephonicas, não possam ser utilizadas em beneficio ela acção subversiva.
ARTIGO

XIV

O mesmo Governo fica obril!ado a usar de todos os meios
de que disponha para impedir
Que em sua jurisdicç.ão se
equipe ou arme qualquer embarcação ou se adapte pura uso
hellico, a qual por motivos racionaes se acredite destinada
a cruzar ou a 011rrar em favor
dos rebeldes .
A' tripulação de qualquer
embarcação armada:em guerra,
a esrviço dos rebeldes, serão
applicaveis as disposições do
artigo IV.
AnTIGO

XV

AHTfClTL()

XIII

El mismo Gobierno adoptarú
Jas mP-didas adecuadas y conducentes para que sus líncas y
t:·stacioncs telegráficas y tele1ónicas, radiotelegráficas y ra-

dio-telefónicas no puedan ser
utilizadas en beneficio de la
acc iôn subversiva.
AnTfcuLo XIV

El mismo Gobierno está obligado a usar de todos los medias de que disponga para impedir quP en su jurisdiccic'•n SI'
•:quipe o arme cualquier embarcación o se adapte para uso
bélico, que por motivos racionales se crea destinada a cruzar o a operar en beneficio de
lo~ rebeldes.
A la tripulación de cualquicr
rmbarcación armada en guerra a servicio de los rebelde~
serán aplicables las dispoRiriones dcl artfculo IV.
An·rfcuLo XV

O presente Convenio é firEl presenLe Convenio es firmado ad 1'c(e1•endum do Poder mado ad referendum del Poder
Legislativo rios dons paizes.
LegiRlativo rle los dos pafses.
AltTIGO XVI

ARTÍCULO

XVI

O presente Convenio entrará
El prf'~PntP fionvcnio entrará
em vigor, uma ve7. realizada '' en vigPneia una ve7. efectnarJo
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troca de ratificações e durará
até um anno rlepois de ser denunciado po1· qualquer uma
das Partes.
Em fé do que, os referidos
1\finistro de Estado das Relações Exteriores da Republica
dos Estados Unidos do Brasil e
Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario da Republ ica de Venezuela, firmaram este Convenio e o sellaram
('om seus respectivos sellos.
Frilo no Rio de .Janeiro, em
dous nmbaixadoJ·es do mes!llo
1eôr e vara um só effnito, nas
lmguas porte.gurza e hespan li o la, aos treze dias do mez
do Ahril de mil novecentos e
\ inte e seis.

los~

Felix Alves Pacheco.
fl... S.) José Abel Montilla.
(L. S.)

el canje de ratificaciones y
dura rú hasta un afio después
de su denuncia por una cuaJ;ruiera de las Partes.
En fe de lo cual, los referidos Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la Repúhlic.a do los Estados Unidos
l 1el Brasil, y Enviado Extracrdinnrio y Ministro Plenipoteneiario de la República de
'' enezuela, han firmado este
Convenio y lo han sellado con
~~~s srllo~.

JIPe h o en Itio de Janeiro en
dos f'.iernplares de un mismo
fPnor y a un solo ofccto, en
Jng lenguas portuguesa y espafiola, a los t.recc dias dei mes
.ie abril de mil novecientos y
veintiseis.
(L. S.) .José Abel MontiZla.
(L. 8.) .I osé Felix Alves Pa-

checo.

E, tendn sido o rnP~mo Convcnio, cujo teôr fica acima
f ranscripfo, approvado pelo Congresso Nacional. o confirmo
:~ ratifico e, pela prrsente. o dou por firme e valioso para
r;roduzir os seus devidos cffeitos, promettendo que elle será
cumprido inviolavelmente.
Em firmeza do qur. mande1 pass~n esta Carta, que assigno c é sellada com o seilo das armas da Republica e subscripta pelo Ministro de Estado da Relações Exteriores.
Dada no Pnlacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos
dezoito dias do mrz de Outubro de mil novecentos e vinte e
Rete, 106• da Independencia e 39" da Hepublica.

(L.

S.) \VASHING'l'ON

Lms P. DE

SoUSA.

Octavio Man(Jabeira.

DECRETO N.

1H.ot:~- nE

8

n1~

nEzEJ\mno

DE

ID'?i

o an(Jmento de capital e outros morlifiraç:i'irs fr-itas
em seus rstatutos pda Componhirt de 8ea11ros "Gni{io
r:nmmeJ•ciof. dos \'on·rJistrzs"

A7)PJ'ONl

O Pre~idcnlt~ da ll'!IJI!hlka rlos l~stados Unidos do Bt·asil,
aHcndrndo ;!o que r<'lJUI l'l'IJ a Soc.iedacle Anonyma ''União
Commercinl dos Yare~istas'', com S<~rlr nesta r.api!:li c autorizada lcgalmcnfP a rnncrional' na RPllllhlit·n em se~~11ros o
'rsegurns t PTTPsf "PS P nwri1 imo~. rr•:.;nh·f' approYnr· o au~rnento dl' seu eapilal de Illil para dou" mil contos ele d·i::;, e
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bem assim as alterações feitas em seus estatutos pela ass~m
bléa geral extraordinaria de dezeseis de novembro do corrAnte anpo, conforme a neta e mais documentos que a este acompanham, continuanrlo a companhia sujeita :ís leis c regulamentos vigentes on que Yi(•rnm a Yigorar sohr·p o nhjecto das
suas operações.
Hio de .Janeiro, 8 rle dezembro do 19'21, 106° da Indeoendencia f' 39° da Reoublica.
\VARIIINGToN Lms P.

DE

SousA.

Getulio Varoa.ç.

DECRETO N. 18.014-

DE

8

DE DEZEMBRO DB

1927

Abre. pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
52:37 4$230, para pagamento de serviços prestados na .~e
cção de encommendas postaes rln A.lfandcga do Rio de Janeiro no anno de 1925
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no art. 1o do decreto legislativo n. 5.277-A. de 10 de outubro de 1927. e tendo ouvido o
Tribunal dn Contas. na fórma do regulamento approvado pelo
decrrf.o n. 15.770, de 1 de novembro de· 1922. resolve abrir,
pelo l\fini .. terio da Fazenda, o credito especial de 52:374$230,
para pagamento de serviços pre.stados por diversos funccionarios na secção de encommendas postaes rla Alfandega do Rio
de Janeiro, no anno de 1925.
Rio de .Janeiro, 8 de <'lezrmbro de 1927, 106° da InrlepPndencia e 39° da Repuhlica.
W MIHINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 18.015 -

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1927

Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
B5 :307$350, para paaamento a diversos fonwcedores dfl
Casa da Moeda. no P.Tercicio de> 1922
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da antorização contida do decreto legislativo n. 5. 204.
de 19 do julho ultimo, e tendo ouYido o Tribunal de Contas.
na fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 15. 77C,
de 1 de novembro de 1922, resolve abrir, pelo Ministerio da
Fazenda. o credito especial de 35:307$350, para pagamento aos
fornecedores da Casa de Moeda. no exercicio de 1922. The
Ault & \Viborg Brasil Gompany, Fontes Garria & Comp., Villa~
Bôas & Comp: e J. G. Pereira & Comp., o que lhes compete,
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de nceôrdo com as contas processadas pelo Thesouro; revogadas
as d ispo.sições Pm contrario.
Rio de Janeiro, B de drzrmhro de 192i, 106° da Intlrpendrncin r 3n" da RPpublica.
\VASHINGTON Lms P. DE Sou~A.
Getulio Varoas.

DECRETO N. 1 ~. ow

-

DE

n DE

DEzBl\mRo nE

1n21

Aln·e, ao Ministerio da Viação e Ob1·as Publicas, o acrlito especial de seiscentos e qum·enta e um, contos seiscentos e um,
mil oitocentos e cincoenta e seis 'réis (641 :601$856), pa1·a
pagmnento das despezas de pessoal e material, dw·ante o
amw de 192·i, com a consfJ·ucçr1o da Estrada de FPrro Petrolina rt 1'llerf'zina
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nsando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 200,
de 15 de julho rio corrente anno, e tendo ouvido o Ministerio
da Fazenda e o Tribunal de Contas, na fórma do art. 93 do
Regulamento Geral fie Contabilidade Publica, resolve abrir,
ao Minist.erio da Viação e Obras Publicas, o credito especial ·
de seiscentos e quarenta e um contos seiscentos e um mil oitocentos e cincoenta e seis réis (641 :601$856), para pagamento
das despezas de pessoal e material, durante o anno de 1924,
com a const.rucç.:\o da Estrada de Ferro Petrolina a Therezina.
Rio de .Janeiro, 9 de dezemhro flr 1927, 106° da Indepenr1Pnria e 3W da Rrpuhlicn.

\VASHINGTON l . UIS P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 18.011 -

nE

e

nR DEzE-MBRo o E 10?7

A h te ao Ministcrio ria .Tu.stiça e 1Yegocios Interiores ·'os creditós
especiaes de 1. 737:710$088, para liquidação lle despesas
que e:rcederam as respectivas vm·bas orçam.entarias do
t!.r.crcicio de 19'24, e de 22:503$600, 809:344$243, para
occm·rPI' ao JJngnmento d~ di1,ersns despezns do ?ne.'nnn
miniilfcl·io, cm·rcspondcntf'.fl no.11 annos df' 'l9?t a 1925

O H)ro~idrntr ela Rcrublira dos Estados Unidos do Brasil,
f.f'TH1o ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 9:3, do
Regu1arnento Geral dr Contabilidarlc Publica, resolve, usando
rias autorizaçõPs consl.anfps dos arts. t 2°, 3° e ·Í do decreto
legislativo n. 5.190 A, de 23 de junho de 192'7, abrir"tao 1\Iinisterio da Justi<:a e N($Oeios Interiores o crertito espeeuil de mil
0

,

0

,
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set'ocenlos e trinta c sete contos c dez IÍ1il c oitenta c oiLo n~is
( 1. 737 :710$088), destinado á Hquidação de despezas quo excederam as respectivas verbas orçamentarias do exercício de
1924, conforme as importancias adeante indicadas: Repartição
da PQlicia, 58 :687$813; Colonia Correccional de Dons Rios,
i :999$760; Policia Militar, 1.184. :767$345; Casa de Detenção,
265 :018$800; Casa de Correcção, 221 :254$1.20 c Instituto Nacional de Surdos Mudos, 5 :973$250; c os creditos cspeciaes de
iVinte e dous contos quinhentos c trcs mil c sciscntos réis
'(22 :503$600), oitocentos c nove contos trcscntos e quarenta e
quatro mil duzentos c (}Uat·enta c trcs réis (809 :3.í4$2·i3) c
:vinte e nove contos setecentos e setenta c cinco mil trescntos
e cincoenta réis (29 :775$350), para occorrer ao pagamento,
respectivamente, de salarios aos pcnitcnciarios da. Casa (lc Cot·recção, por serviços prestados nos exercícios de 1921, H}l22 e
! ~:!3; de tlespezas feitas, em 1924. sob a responsabilidade
da Imprensa Nacional, com "Publicações e impressões" do Congresso Nacional c das effectuadas, em 1925, por conta das verbas ns. 21 e 27 do orçamento da despeza do mesmo ministerio.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1927, 106° da Indepcndencia c 39° da Republica.
\V"\snt~GTON

Lurs P.

DE

Sous ..\.·

J WJUsld de Vianna do Castello ..

DECRETO N. 18.018-

tJE 12 tm nEzE?.iJJno DE 1927

'Aln·e ao Ministerio da .Tustiça e Negocias Interiores o cl'edito
especial de 300:000$, 1Jara as despezas com a commenwraçdo do centenm·io da fundaçi'ío. dos cursos jnridicos, no
B1~asil.

O Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do BJ·asil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. U3 do
regulamento approvado pelo decreto n. 15. 783, de 8 de novembro de 1922, e usando da autorização constante do art. 1°
do decreto n. 5. 242, de 22 de agosto ultimo, resolve abrir ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial
de tresentos contos de réis (300 :000$000), para a distrilmiçã'J
de que trata o art. 2° do me:; mo decreto, entre as Faculdades
de Direito de São Paulo, de Recife e outros cursos jurídicos.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de Ht!7, 106° da Indepcndencia e 39° da Republica.
\VASHING1'ÕN LUIS

P.

DE

SoUSA.

Augusto de Vianna do Castello.
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DECRETO N. 18.019-

DE

12 DE DEZEM;BRO DE 1927

Abre ao .Uiniste1·io àa Justiça e Negocios Interio1'es o credito
especial de 30:572$988, para pagamento de acc1·escimos
de _vencúncntus a descmba1·gadm·es da Co1'te de i\ppellaçav.
O Presidente ua. Republica dos .Estados Unidos uo Hrasi.l,
Lenuo ou v ido o Tribunal de Uontas, 110s termos do art. U3 do
regulamento approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 de 110H'm!Jl·o de 1922, e usando da autorização constante do artigo
unico d(l decrdo legislativo n. 5 . .:~!79, de 10 de outubro ultimo,
resolve abrir ao :\lini:slerio da .JusLiç1a c Negocias InLeríores
o credito especial de 30:572$988 para pagamento de accl'escimos de venci rnentos aos tlesemlJargatlorcs da Cor Ie de Av Jlüllacão, sendo 12 :221$785 ao dc·semlJargadur José Antouw de
Souza Gomes, correspondente ao pcriodo de 4 de fevereiro a
31 de dezembro do corrente anno; 7:067$333 ao desembargador Celso Guimarães, no período de 8 de abril de 1926 a 31
de dezembro de 1927; 5:461$935 ao desembargador Joaquim
José Saraiva Junior, no per iodo de 30 de agosto de 1926 a 3:.
de dezembro de 1 U27; 5:304$ ao desembargador Luiz Augusto de Carvalho e Mello, pela differença entre os acci'esoimos de 20 o/o e 33 o/o sobre os vencimentos no anno de 1926,
e, finalmente, 517$935 aos herdeiros do desembargador
Edmundo de Almeida Rego, correspondente ao período de 10
de abril a 1 de maio do anno findo.
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1927, 106° da Indepondencia e 39° da Republica.

\VASHING'rON LUIS P. DE .SoUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 18. 0!~0 -

DE

13 DE DEZEMBRO DR 1927

Concede â Companhia Salicola Fluminense autorização para
j'unccionar e approva os r·espectivos estatutos
O Presidenb d:1 Republica díJS Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companlna Sahcola Fluminense, com sédo em Nitheroy, Estaào do Rio de Janeiro, e devidamente representada, decroêta:
Artigo unico. E' concedida á Companhia Salicola Fluminense autorização para funccionar e ficam approvados os estatutos que apresentou, obrigada, porém, a mesma companhia
a cumprir as formalidades ulterior-es exigidas pela legislação
em vigor.
Rio de Janeiro, 13 de dr..zemLro de 1927, 106• da Independencia e 39° da Republica.

P. DB SoUSA.
Germiniano Lyra Castro.

WASHINt.:rr'ON LUIS
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DECRE'l'O N. 18.021-

DE

13 DE DEZEMBRO DE 1927

Publica a Ratificação, por parte de Cuba, da Convenção Principal da União Postal Pan-Americana de Buenos Aires,
assignada em 15 de setembro de 1921
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publico o deposito, no Ministerio das Relações Exteriores
da H.epublica Argentina, do instrumento de Ratificação, por
parte do Governo de Cuba, da Convenção Principal da União
Postal Pau-Americana, do seu Regulamento de Execução e
respectivos Protocollos Finaes, actos esses assignados em Buenos Aires em 15 de 8etembro de 1921, conforme communicou
ao Ministro das Relações Exteriores a Embaixada da Republica
Argentina nesta Capital, por Nota du 10 de novembro de 1927,
cuja fraduccfio official acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.

Luis P. DE SousA.
Octavio Mangabeira.

WASHINGTON

Traducção official:
Embaixada da Republica Argentina- Rio de Janeiro, em
10 de novembro de 1927.
Senhor Ministro,
De accôrdo CJm o disposto no art. 19 da Convenção Principal da União Postal Pau-Americana, tenho a honra de juntar a Vossa Excellencia duas cópias devidamente authenticadas do certificado de deposito no Archivo do Ministerio das
Relações Exteriores do meu paiz, do instrumento de Ratificação, por parte do Governo de Cuba, da Convenção mencionada, do seu Regulamento de Execução e respectivos Protocollos Finaes, assignado na cidade de Buenos Aires, em 15
de Setembro de 1921, entre as Hepublicas enumeradas no dito
certificado.
Com este motivo renovo a Vossa Excellencia as seguranças da minha mais alta e distincta consideração. - Ant. Mora
v A1·aujo.
A Sua Excellencia o Senhor Doutor Dom Octavio Mangabeira, Ministro das Relações Exteriores do Brasil - Itamaraty.

DECitETO N. 18.0:22 -

DF.

H

J)g DEZ EMDRO DE

lD2i

Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réi8
4 :012$833, para pagame'ltto a L. Cavalcanti de Albnquerque em virtude de sentença judiciaria.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contJida no decreto legislativo numero

592
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'5,.250, de 31 de agosto ulLimo, .e tendo ouvido o Tribunal de
Gontas, na fórma do regulamento approvado pelo deercto numero 15.770, de 1 de novembro:
Resolve abrir, pelo Ministerio da .Fazenda, o credito especial de 4:012$833, ~para pagamento a L. Cavalcanti de Albuqncrqu(', em virtude de sent,enca j udiciaria.
nio de Janeiro 14 de dezcm:bro de 1U27, lOGU da Indepcndencia e 39° da nepublica.
\V.\StH'INGTON

LUis P.

DE

Sou5.\.

Getulio Vara as.

DECRETO N. 18. 0.:!3 -

DE

14

DE DEZEMBRO DE

1927

Concede autol'ização ri "La Atlantka", com, séde em Buenos
Aü·es, Rcpublica Argentina, para (unccionar na Republica, em seguros c 'l'CSc(JW'OS terrest1·es (incendivs) ~
nw1·itinws e app1·ova. seus estatutos.
O Pre~ideute da Hepublica dos Estados Unido::; do Brasil,.
attendendo ao que requer.cu a Sociedade Anonyma "La Atlantica", com sédc em Buenos Aires, Republica Argentina,
Resolve conceder-lhe auf.orização para funccionar na
Republica, operando em seguros e reseguros terrestres (incendios) c marítimos e approvar os .seus estatutos, conforme
os documentos que a este acompanham, mediante as seguintes clausulas:
I

A companhia ficará sujeita integralmente ás leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objecto
da sua concessão c terá a duração de 30 armos.
11

O capital vara as suas operações no paiz é de tres mil
contos de réis (3. 000 :000$000) de que dous terços deverão
:::c r realizados dentro de clous -annos da data deste decreto ..
III

.\ companhia d'feeluarú no 'rhesouro Nacional. dentro do
prazo de sessenta dias da data deste decr.cto, o deposito de
duzentos contos de r<~is ( 200: 000$000), para garantia inicial
de suas operações.

IV
Além da reserva de riscos não expirados, fica a campa-.~
nhia obrigada a constituir uma reserva de contingencia, ti-
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rada dos lucros liquidas annna.es Y·crificados nas suas operaeões cffectuadas no vaiz, na proporção de 20 olo, até que a
mesma attinja a importancia do capital declarado, c dahi por
diante, na proporcão de 5 °1", ou o que fôr adoptado por qual(IUcr outra disposi.ção legal ou regulamentar.
n io de .Tane..iro, H fi(' dezembro de 1927, 10G" da lndepcndPnc ia C 39" da HPpUblica.
\V.\SIIINGTON

Lms P.

DE

Sous.\.

GETULIO VARGAS.

DECHE'OO N. 18.02í -

DE

15

DE DEZEMDHO DE

1027

.:lbre, pelo Ministerio da Marinha, os creditos especiaes
tle 18.645:431$553, JWpel, e 300:00'0$, ow·o, JW1'a attentler ás despeza.ç decorrentes da execurao da lei n. 5.1G7 A,
de 12 de janf?.iro do cor1·ente anno
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tencro ouvido previamente o Ministcrio da Fazenda c o
T1 itnmal do Contas, l'esolve abrir, pelo Ministorio da Marinha,
os creditos especiaes de dezoito mil seiscentos e quarenta c
cinco contos quatrocentos e trinta e um mil quinhentos e cineoenta e tres réis ( 18. 645 : 431$553), papel, e tresnetos contos
de r<~!s (300 :000$000), ouro, para aUender ás despezns decorrentes da execução da lei n. 5. 1G7 .A, d'o 1.~ de janeiro do corI'entp. anno.
nio de Janeiro, 15 de dezembro de 1927, 10G da Imlcpondcnci::l o 39° da Republica.
0

\VASHINGTON

Lurs P.

DE

Sol!S.\,

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO X. 18.025 -

iJE

13

DE DEZE.Mlll\0 DE

HJ2 i

~.1lteí'a

o plono de uni{o1·mes das p1·ar;as do Corpo de Marinheiros iVacionaes, dos arumctcs e oprendizcs ma1'inltei7·os

O PrPsiden! e da lh,vublira dos Estados Unidos do Brasil:
"\ttendendo ao quo lhe cxpoz o ministro de F.sfa(ro dos
Ncgocios da .:\Iarinha:
Hesolve:
Art. Lo Para os uni formes da:; prac;as do Cm'po dn -'lnrinhcires Nacionaes, dos grumetcs c nprendizes marinhPiros ucve
ser obsenado o plano que a este acompanha.
Leis de 1927- Vol. li

33

5!)4

_,\rt. 2." llevogam-se as u'l::;posições em contrario.
lUo de Janeiro, 15 de dezembro de 1!J27, 106° da Indepcudenc.ia e 3Uo da Republica.

W ASIUNGTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

l>ECHETO N. 18.·026 -

DE

16

DE DEZKl\IBIW DE

J!)27

i\IJre ao J.llinistcriv da Viaf'lio e Ob1·as Publicas o creditO es1Jccial de :r~ :636$637, · para. completar o pagamento de
umtilicaçõcs lvcacs llet'i~üts a funccionarius da Adminisil'açãv dos Col'rcios do MnraHhão

O Presidente da Hrpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da auloriza,;iio contida no cleceeto legislativo num,~ro 5. 2!)!), de 29 de ou f ul.1ro do concntc anno, e tendo
ouvido o l\linistcrio ela Fazenda c o Tribunal de Contas, na
fónna do art. U3 do Hegulamenlo Geral de Contabilidade
Pu!Jlicn, rrsohc abrir ao Minist.crio da Yiação e Obeas Publicas o credito (•spccial ue 32 :G3ü$637, pura completar o
pag·amento de gratificações locaes devidas a funccíonaríos da
Administração dos Correios do Maranhão.
Rio de Janriro, 16 rlc dezemln·o de 1!):27, 10Go da Indcpendcneia e 3!Jo da Hepubliea.
,V,\SIIINGTON LUis P.

DE

SousA.

Victor J(onder.

DECRl~'J'O

N. 18.027 -

Dt<;

16

DE DEZEl\IBno DE

1927

A úre ao Ministerio da Viaçlio e Obras Publicas o creditá especial de 89:997$800, para occorrer ao pagamento da gratificação especial devida, no exercício de 1925, aos funccionarios da 5u secçdo da Di1'cctoria Geral dos Correios

O Presidente ria Rcpublic.a dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo numero 5.277 A, de 1O de ont11bro do corrente anno, e tendo
ouvido o l\finistnrio ria Fazenda e o Tribunal de Contas, na
fórma do art.. !)3 do RPgnlamcnto Geral de Contabilidade
Publica, rrsoln~ aiH·ir· ao l\Unisterio da Viação e Obras Publicas o credito (•.spccial de 89 :f1!)7$800., para occorrer ao pagamento da graf H i carão especial devida, no exercicio de 1925,
aos funccionarios da :-," secção da Dircctoria Geral dos Cor-
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reios, de accôrdo com o art. 18 do decreto n. 16.712, de
23 de dezembro de 1924.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1927, 106° da Independcncia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

D.ECll.ETO N. 18. 0~8

DE

16

DE DEZEMBIW DE

1U:27

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de mil oitocentos e cincoenta e dous contos, oitocentos e cincoenta e dous mil réis (1.852 :852$000), para
restabelecer as sub-consignações do pessoal jornaleiro da
verba 7n - Est1·ada de Fe1'1'0 Oeste de Minas.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil;
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5.295,
de 21 de outubro de 1927, e tendo ouvido o Ministerio da Fazenda c o TrilJun~l de Contas, ua fórma do art. 93, do Rcgulameuto Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir ao .Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de mil
oitocentos e cincoenta e dous contos, oitocentos e cincoenta e
dous mil réís (1.852:852$000), para restabelecer as sub-consignações do pessoal jornaleiro da verba 7• ,__ Estraua u<~
Ferro Oeste de Minas, do orçamento do Minislerio da Viaçã•)
c Obras Publicas, para o corrente exercício, desfalcadas para
attender ás despezas decorrentes da reforma approvada pelo
deCi.~eto n. 17. 5 24, de 9 de novembro de 1926, c ás da incorporação do nuvo trecho de lbiá a Ara xá.
Rio de Janeiro, 16 de dczcnll•L·o de 1927; 106° da Independcncia c 39° da RepulJlicri.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Victor Konder.

DE.QRETO N. 18. 029 -

DE

16

DE DEZEMBrtO DE

1927

Approva o projecto e orçamento, na importancia de 1.108:000$,
para a substituição dos telhados dos armazens do novo
porto do Rio rGrande
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que solicitou o Estado do Rio Grande do Sul,
contractanf f', nos termos do decreto n. 13. 691, de 9 de julho
de 1919, de exploracão do porto do Rio Grande, e ás infor~

5!J6
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macõcs prestadas pela Inspcctoria Federal de Porto::;, Rios ')
Canaes, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados, de accôrdo com a clausula .NVIII do contracto celebrado em virtude do decreto numero 13.0B1, de 9 de julho de HH9, o projecto para a suhstiluição dos telhados dos armazens do novo porto do Jlio Grande, e
o respectivo orçamento, na impurtancia. de 1.108:000$000
(mil cento e oito contos de réis), que com cst(' baixam, rubricados pelo director geral de expediente da SPcretaria rJc
Estado dos Negocios da. Via<:ão f~ Obras Publicas, correndo pu•.'
eonta do Estado do Rio Grande do Sul as despczas que formu
effcctuauus com esse serviço.
Hio de J anciro, 1ü de dezembro de 1927, 1 OGn da Indcpcndetwia c 39• da Hepublica.

,,yASHINGTON

LUIS

P.

DE SOUS.\.

Victor J{onder.

l>ECilE'I'O ~. HL030-

DE

19

DE DEZr!.\lDHO DE

lU:?i

.Abre oo Jfiuislcrio da Justiça e Xcaocios Jnfaivl'CS o C1'cditu
.especial de 200:000$000. 1m1·a pagamento ao Dr. Alvaro
Al.vhn do preço pelo quai {oi adquirido o !fllbinffc ckctrothcrapico.

O Presidente da .ncpublica dos Estados Unido~ uo Dl'asíl,
tendo onvido o Tribunal de Conlas, nos {('l'lllOS do al'l. 03 df!
rcgu lamcnf o approvado pelo decreto n. J lJ. 783, de H de novembro de 1922 e usando da autoriza1;ão constante do at't. 1"
do d('ereto lrgislativo n. 5. 277, de 10 d~ outubro deste illl'10,
resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Int.erioJ'~s, o
crcflilo especial de duzentos contos de réis (200 :000$000), para
ser pago ao Dr. ~\Ivaro .Alvim, nos termos Jo decreto legislativo n. i. 9G5, de J 5 de outubro de 19:?5, o preço pelo qual foi
ndq11 irido o gabinde electrul hera pico que pertencia ao IW~Slll'J

Dr.

~\lvim.

'Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1927, 106°
dcncia c 39" da Rcpublica.
\VAsHINGTON

~luauslv

DECHETO ~. 18.031-

Lms P.

DE

ch~

Indcpcn-

SousA.

de Vimma do Caslcllo.

DE

10

DEZEMUHO DE 19:.~7

J bl'c ao Jliniste1·io da .Justiça e Xeaocios lnterioJ•es

M

crrJdil o.;

cs;wriaes de 73: íD!J$99~ c 9:000$000, JW1'a JW(Jamcnlo de
1:cnci 11/.I'Hlos a aspÍi'OIIfes da Policia Jl ilitar.

O Prcsidnnte da Rcpublica dos E.stados Unidos elo Brasil,
fendo om·ido o Tribunal de Contas, nos termos elo art.. 03 LI o
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regulamento approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 de. IWVf'mbro de 1922. e usando da autorização constante do :-tr~. 1"
elo decreto legislativo n. 5. 2.25, de 15 de agosto dPsl e anno, resolv(' ahrir ao ·.w:nisterio da Jusl iça o Negocios InterimP;;;, n::;
ercdito~ rspf'ciacs de 73:199$994 e 9:000$000, para pagamento. o p1·inwirn dos vencimentos dos novos aspirantes da Policia •.\J.ililar, crcados pelo decreto legislativo n. 5.152, d·~ JO
de janf'iro elo corrente anno, e o segundo da ajuda de custo df'
1 :000$000 que com1wte a carta um dos mesmos aspiran!~r; .•-lc
accordo com o art. H-, combinado com o art. :?3 c tnbf'lla annrxa do decreto n. 5.167 A, de 12 dn jnneiro do corrPnte anno
:fiio li f' Janeiro, 19 de dczr.mJJro de Hl?7, ! OG" da lndepcndrncia c :m" rln Rrp11blica.
\VASHINGTO~

Lms P.

DE

Sous.\.

Auausfo dr? Vianna do Casfcllo.

DECRETO

~.

18.082 -

DFJ 20 DE DEZEl\mno DE

J 927

Autoriza o Poder Executivo a. abrir o credito especial de 1'éls
218 :OOO!flOOO on o fa:.cl' ns operaç('Jes de cr·edito neces.rw ...
rias para paamnt>nto á Companhia Elect1·o-J/efalluraica
B1·asileira, do Pl'Pmio a que fez jus, nos termos du art. SQ
n. 20 e '~ 1o da lri n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, í'P'Palidado w~lo art. 183 da lei n. 4. 793, de 7 janeiro r c
HI:?L

Faço ~aber que o Congresso Naeional decretou ·I) eu sanceiono a seguinte resolução;
Art. 1. o Fira o Poder Executivo autorizado a nbrir o credito especial da quantia de 24'8 :000$000, on a fazr.r· a:;; operações de credito necessarias, para pagar á Companhia Eleclrol\lctallurgica Brasileira, sociedade anonyma, com séde em Sfio
Paulo, e usina electrosiderurgica em Hibeirão Preto, como
premio a que a mesma companhia fez jus, nos termos do artig·o
so n. 20, e 1§ 1o, da lei n. 4. ·632, de 6 de janeiro de 1923, revalidado pelo art. 183, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 19.?L
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 19:?7, 106° da Inde ..
pcndr.ncia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Gem1"'niano Lym. Castro.
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DEpnETO N. !8.088-

DB

20

t927

DB DEZEMBRO DB

AtJprova novas alteraçõe& feitas no1 e1tatuto1 da Companhia
Progresso Nacional
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aHendendo ao que, devidamente representada, requereu a
Companhia Progresso, autorizada pelo decreto n. :12.691, de
.8 de agosto de :t 917, a funccionar com os estatutos que a~pre8entou, cuja reforma foi approvada pelos de ns. :13.223, de 9
de outubro de 1918 e 17.185, de 13 de janeiro de :1926, decreta:
Artigo unieo. Ficam approvadas as alteracões feitas nos
est.al utos da Companhia Progresso Nacional, de aooôrdo com a
resolucão votada pela assembléa geral extraordinaria dos respectivos accionist.as, a 15 de setembro de 1927, obrigada,
porém, a mesma companhia a cumprir as formalidades ulterJon•s exigidas pela legislaéão em vigor.
Hio de Janeiro, 20 de dezembro de 1927, 10b da Independencia e 39° da Republica.
0

WASHINGTON LUIS

P. DB SoUSA.

Geminiano Lvra Castro.

DECRETO N. 18.034-

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1927

Concede autorização á Companhia Fisk do Brasil, Inc., para
{unccionar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndn ao que rrquercm a Companhia Fisk do Brasil,
Inc., com séde em \Vilmington, condado de New Cast~·J,
Delawarc, Estados Unidos da America, A devidamente J·cpro-·
sentada decreta:
Artigo nnico. E' concedida á Companhia Fisk do Bmi!H,
Inc., nutorização pam funccionar na Republica, com os estatutos que aprese.ntou e mediante as clauculas que este ac~}m
panham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negocias du
Agricultura, Industria e Commercio, ficando. porém, a me~ma
companhia ohl'igada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.
Rio rle .Tancrio, 20 de drzcmbro de 1927, 10G da Independcncin c 39" d~ Hepublica.
0

~ASHINGTON

Lurs

P.

DE SousA,

Gem.iniano Lura Castro.
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Claur;ulas que acompanham o decreto n. !8.034, desta data
I

A Companhia -Fisk do Brasil, Inc. é obrigada a ter um
rept'esentanto geral no Brasil, {'Om plenos e illiinitados poderes para tratar e definitivamente rPsolver as questões qt.:.rJ se
suscitarem, quer com o Governo, quer com pat·ticnlarcs. podendo ser demandado c I'!•cellt'l' citac;ão inicial pela eoi'H•paII

Todos os ados quo prnticar no Brasil fica~·ão sujeitos
umcamcnl.e ás respectivas leis e regulamentos o á jurisdicçáo
de seus tribunacs .itHliciarios nn adminislrativos, sem que, em
t!•mpo algum, possa a rPfcrida companhia reclamar qtmlqm;r
excepção, fundada em seus estatuto'-', cujas disposições nflo
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a que ellPs so referem.
III
'Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
:::;er-lhe--ha -cassada a autorização para funccionar na Republica, si infringir esta clausula.

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

v
A infraeção de qnalque!' das clausulas. para a qual não
esf.rja comminarla. pena especial. será punida com a multa de
nm conto de réis (1 :000$000) a cinco contos de réis
(5 :000$000) e, no casu de rrincidencia, com a cassação da
autorir.ação .concedida pelo decreto em virtude do qual lJaixam as presentes clausulas.
Rio de .Janeiro. 20 de drzrmhro de 1fl27. - Gcminiano
T~urrr Castro.

DECRETO N. 18.035 -

DR

21

DE DEZEMBRO DE

1927

Approva as modificações dos estatutos do Montepio Ge1·al de
Economia dos Servidores do Estado

· O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Drasil,
attendendo ao que requereu o Montepio Geral de Economia do~
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RervidorPs do Estado, fundado nesta Capital Plll 183:> c, fPndo
rm vista os docnnwntos apri'SPntados,
Jll'solvl' appl'ovat· as modifit':t«,;úes fpifas nos seus Psfatntos.
nas assemhh;as germ•s de 1H dl' junho o 7 de julho do eorrc•nla
umto, dando aos arts. 73, 71,75 l' 76 a redacc,:üo abaixo:
Artigo ~~~;
Nenhum cmprrstimo srr'ú menor de 200$, nem m:~ior de
5 :000$, a jnizo da d irectoria e, dPntro dPst cs limites. o maxilr.o
fln cada cmprestimo caleular-se-lla tomando por base a tet•ta
parte das rPnmneraç.ões (deerPto n. 17.1íü, do 1925, act. i7
ldl.ra c) do consignntario, para amortização o juros, srndn a
quota de amort.ização calcmlada do modo a augmentar mensnlllll'llff•, á Jll'O)Hll't:fio (}lln !'Ol'Pill di'Cl'I'SC~Pildn 0.'-\ ,Íill'O:) (di'CI't•fn
11. l7.1Hi,al'f. J7,1Ptfl'llllt':tl'f. :33).
:.:\.rtigo 7 í:
Os juros srrão de 18 % ao anno, calculados vrinwil'amcnlo
sobre a quantia realmentn emprestada c mcnsalmrnt8 sobi'e o
saldo de capital realmente devido (decreto n. 17. Hô. d~ 1SJ~;:>,
art. 3·1 e sen pnragl'npho uniro e art. 3G).
Artigo 75:

O consignante tem dirPifo de liquidar por antecip.1ção o
Rcu contracto. devendo lhe ser roduzirlos os jm'os rclat iYos ao
p(•riodo não decorrido, não podendo ser cont.rahido novo cmprestimo sem liquidação, por tal fôrma do emprestimo anteriot•, liquidnçfio Psfa_ fiiiP podPrú ~r·t· por encontro de eonl<ls.
Arl. 7G:

Si houvnr interrupção no pagamento regular das cons;gna(;õos, nos fermos previstos no art. 18, § .2o, do decr8to numero 17. H6, serão cobrados no mutuario, sobre a quantia em
seu poder, os juros cst.ipnlados no contraeto, de nccordo com
o rcgulnmrnto das com:dgnações approvado pelo drcrpfo numc•r·o 17. Hô, de 16 de dezembro de 1925.
Rio de Janeiro, 21 de dezPmbro de 1027. 106° da Inrlcprnrlcneia c 39" da Hf'pu!Jlica.
\V,\SIIINGTON LUIS

P.

DEl SOUSA.

F. C. de Olivei1'a Botelho.

Redacção final das emendas approvadas pela assembléa geral
de t8 de junho de 1927
nAPITUI.O ITI
IH PEXS};.o E MODO DE I~STITUIL-A

Art. 4. A importancia da pensão será a que o candidato indicnr no seu requerimento de inscripção, não podendo,
tocJavin, sf'r in fpt·ior a 200~ nem superior a 6: OOO!S annuacs,
0

ACT08 DO l'ODEil KXEt.:U'fl\'0

601

Art. 5. 0 Os que pretenderem instituir pensão poderão
opf.nr por um dos seguintes modos de inscripção: pagando
juia c ammidade, pagando annuidade sómcnte ou remindo-se.
§ 3. Os candidatos que exerccrPm profissões arriscadas
terão as contribuü.:õcs aggravadas de 50 o/o c não gozarão de
qualquer abatimento concedido aos outros sucios.
§ ~.o As profissões arr~scadas serão, em cada caso, avrcciadas pela directoria.
ArL. 6°, § 3° - As prestações a que se refere este arligo deverão ser pagas nos primeiros 10 dias de cada mez,
inconcndo 11a multa de 5 o/o as que excNicrrm aquelle prazo.
Arf.. 7.° Fallceendo ou tornando-se invalido o soei o contrihuiutf' on o remido nos termos do § 1° do art. 6°, denlro
dc 12 nwz1'S de sua admissão. não havcrú direito ú pensão,
restiluindu-se ao socio ou seus lwrdciros a sonmm l]UC houn~r
sido pnga como contribuicão.
Art. 8. As annuidadcs serão pagas por trimestres adeantados, dentro do primeiro mez de cada trimestre. ou mensalmente, até o dia 10 do respeetivo mez.
A multa devida por falta de pagamento da contribuição
será cnlculada sobre o total do debito apurado e á razão de
2 o/o por trimestre ou fraccão, até o 12° trimestre, auando
c lia a tting·irá a 24 o/o.
§ 3. Em caso de for<:a maior, definido em lei e justificado a .iuizo da directoria, não se dará a eliminacão desde
que o socio o requeira dentro ainda do i2° trimestre, fic:mdo, porém, obrigado ao pag·amcnto de toda a divida. com
os augmentos acima prescriptos.
Art. 9°, paragrapho unico - Si o socio tiver feito pagamentos antecipados, aos seus herdeiros será restituído o P.Xccsso que for apurado na data da sua morte.
0

0

0

CAPITULO IV
DA IN SGnTPC.'\0

Art. 10. Aquelle que qutZf~r Inscrever-se como soei o do
montepio dirigirá á resvectiva directoria uma petiçfio, na qual
declnrará:
a)
b)

idades;

o seu nome, idade e proffsslío:
os nomes de sua ésvosa e filhos com as resped!vns

c) a importancia da pensão que desejar instituir e a tabella que prderir.
Parngrapho unico. A petição será acompanhada dos scguinfPs documentos:
a) certidões de idade do requerente, e~posa c fill1os ou
documentos que as substituam;
b) prova de sua capacidade para ser admittido como
soei o. de accôrdo com o art. 2°.
·
Art. 12. O~ requerimentos para inscripção, isenf os de
scllo nn fc'írma da lei, serão entregues, os da Capital Federal
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e Estado do fiio de Janeiro, na secretaria do montepio, c os
dos oulroR Estados, nas rep:'trtições competentes.
At·l. 1:1. 1\ idadn se pt·ovará mediante certidão do registro t~lvil on do baptigmo, e na sua falta por meio de Jusf ificacão judici:1J ou por quaesquer títulos ou documento! que
mcn•çnm fé, a juizo da dieecf o ria.
Art. H. A' srcretaria do montepio e ás repartições comppf.cntes nos Esf udo~. cabe yprificar si os reqnel'imenfos para
insceipção se nclwm i nsf rui dos com a declaração o docmm·ntos
f'xigido~ nv ad. 10 o Jazt~r suna.r a.; faltas que notarqm.
Dr•pois disso, enviarão aqunllas repartições os rc')pcctivos processos. aeoinpanlmdos do documento relativo á inspecção de
sand<', :í sf'Cl'Pfaria, qur, dPpois df\ informnl-oq convenicnff\llH'JJfl', (H suJ,mf'IIPJ':Í :'t dt•liiH'I':tÇfío da di-J'neloria.
Art.. 1(). O soe i o fTUC T'<>::..;olver rnnd::n·-~(~ de um Estado
pnra ou f I'n on para a Capif ai Jt'f'di'J'nl o vie·~-vc rsa, r(~quisi
t.arú da rPparf.it;ão competente guia de trallsfe~'pncia, da qual
drvn:'t constar o ultimo paganwnto qnc honvPr. realizªdo,
afim de continuar a ser feita rrgnlarmenle a cohranr:a das
c·rlll f ri Illl i r:r1t•s po:sf cri ores.
~ 1." O socio que se dedicar, depois da sua inscripção, a
alg-uma rins profissões arriscarlns, rnnmeraffns no nrt.. 5°, § 4o,
ft:r:i dPsdo logo ns snas conlribnic;:ões aggravaclas, nos termos
do § :1o do mesmo art. 5°.
§ 2.0 A pensão instituída responderá por essa aggravação,
desde que o socio não haja, no tempo devido, participado á
dircctoria a sua nova profissão.

CAPITULO V
Tl.\ ELE\':\r>\O OU Dll\IINUJÇ.\.0 DA INRCnTPÇÃO

Art.. 17. E' licif o ao socio menor de 60 nnnos elevar a
sna pPnsão aU\ G: 000~ annuaos, dirigindo para isso rcquerinwnf o á Dir(•cforia, d ispPnsadn a apresentação dos documentos .iú existr~nfJ·s no arehivo, submet.tendo-sn, por('.rn, á nova:
inspr~er;fto dn sandn.
Ar L 1R. ConcPdida a elevação, o soei o pagará as contriJmições prr•scl'ipf:1s nPsfes eslatntos, como si se tratasse de
pPn~ão nova, na p:n·f e rclatiYa á devação, sendo-lhe permittido pffpcfnar o pagamt:nfn dns ditas confrilmições por
q11nlq1JPT' das fr',rrna indicadas no ad. 6''.
Safisfrdtas as contribu içi)cs. no seu diploma se lançará a
nr•cr>s-:arin apo'-'tilla. assignada ]Jt:lo secretario.
~ Lq ParJ n r:tlrulo rh;; nr•Ya3 contribuieõr::: f0mar-~('-ha
rnr b:->~··. !'3 t'l~'·.,!!~ l'·~;;:J'"C'.:Y_~. 'l !·hd~., rin '~C';" !~1 !1'.··:~'.·'!'. 1 •'1

Y,

·:

,~: ~. :y~; :,:'Y ,, .E} :i: ~ .Fi.;'
~ã

a~

F,;r.,;;: ·: · ·;:; ,.;--~:.,~

E' P·'l''~:i .. id·' :1 qu2 1qnt'r ::orio dimin,Jir a <;ua penft'ndl') dirt•ito p·)l'•;'11. :í rc::! itni~~o dJ diffrr;:-no entre
l't'~Pt't'l iYas :mnuidadPs.

1,

~ t.·
n~.,
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CAPITULO VI
DAS

REMISSÕES

Art. 19. A remissão póde ser de toda ou de parte da
pensão instituída c tanto é permittida no neto da' inscripção
como postcriormenl c, estando o soei o quite do pagamento
de suas contribui<_:ões. Em qualquer elas hypot.hesr~s. o calculo da importancia devida para a remissão se fará pela
taholla n. 3, atlendcndo-sc á idade qne o pretcndcntr) conta·r
na occasiflo Pm qnc a rcqur•J·cr, salvo o caso prcvisl o no § 1o
do art. 6".
~ 1. Aos já inscriptos srrá levada em conta a somma
total das contribuições pagas, desde que a remissão seja do
toda a pensão instituída.
~ ~.o Ri a rmnissfío fôr pareinl s6 srrão computadas as
quo las das contribuições corTcspondenl cs á pari c da vensão
cuja remissão é requerida.
§ 3. As multas não serão incluídas nos calculos para a
remissão.
~ 4. Realizado o pagamento da quantia que tiver sido
calculada para a remissão, no diploma do socio far-se- h a a
nocessa'ria apostilla, assignada pelo secretario.
Art. 20. Os soei os que se inscreverem no goso dos favores constantes do art. 6°, só poderão remir-se depois da expedição do diploma e na fôrma do mesmo artigo.
0

0

0

CAPITULO VII
DAS PENSIONISTAS

Art. 23. Das pensões do Montepio competem:
Metade á vi:uva que em vida do marido não se t.enha dclle
separado flor desquite litigioso ou qne, embora rlesquita'da.
Uvcr sido rrconhecida innocentc por sentença, c a outra metade repartidamente ás filhas solteiras, casadas 011 viuvas,
quer legitimas, qunr reconhecida'~ on legiUmadas na frSt·ma da
lei; aos filhos mrnorrs ele 21 annos. ainda qne posf.hurnos. e
aos int.erdictos; ás netas e netos menorPs dr. 21 rmno~ on infArdictos, que reprrsenb.rem o clircito de ~na~ mães já fallccida~. ao tempo em Q'tlC se VP.rificnr o obito do socio.
Na falta dr~fe~ a·o~ a~rPnrlrnfr.s e na ~na fnll.a ás irmãs
solteiras, oncr legitimas. quer legiUmaàas ou rrcon ltPridn~
na fórma na lei. dr~df" qnr un~ c ontrn~ nrovem ter vivido
em companhia ou sob o amparo do instituidor.
Para'graphn unico. O nscrnrlrntc sô terá rlirrito á prnsão
si fôr invalido on inferrlicto.
Art. 25. Aos filhos e filhas pertencerá f orla a pensão
t::cmpre que o ~ocio fallrcrr rm estado cte vi:ttvrz, ou quando
a viuva ~e nchr. exclnirla na fMma' rlo arL 23. Os netos e
netas. não cnncorrcnrlo com os filhos, snrccrlerão pm· crrpita,
no caso contrario per estirpe.
Paragrapho unico. As pensõf's. f'm cu.io go?.o sr nchnrrm
os filhos e netos capazes, reverterão por fa'llecimento ou

604

ACTOS DO POOE!l EXECUTIY·J

maioridnd~ do~ nwsmos para as
nm·f·~, r~ irmãos inf.crdict.o~. Na

s1ws irrr.ãs, seus irmãos mcfalta destes herdeiros rcver-

IPrú a pPnsão para a vi uva.
Al'f.. 2ô. A's vrnsio11isl as ftünbrrn srrfio npplicavcis as
dispmd<,:ões do nrt. iô,
CAPITULO VIII
D.\ JJABTJ. . TT,\Ç;\o D:\R PENSIONISTAS
.~}rt.

27
as m~l.as n nel.os mcnorcg, os mesmos documentos e
nu li~ ePrtidãn dn oh Ho da ltcrdPira fallecida;
c) os ascendentes, si forem os unicr.s nnbilitnndos, cedidão dc obifo do socio c da declaração dl) herdeiros em inVPnf.ario judicial ou amigavel. Concorrem!<:' com :.JS vi uvas,
aprrscnt.arão mai~ just.ificação on doemnento firmndo pot'
J>Pssoas idoncaH, a juizo da direc.toria, de que viviam na companhia ou sob o amparo elo fallccido;
f) as irmãs, si forem as unicas herdeir~ts da pensão, ccrt idão de idnde on do titulo à e legitimação :::i forem nat.uracs,
certidão rio termo da declaracão fie herdeiros em invrnfarin
judicial ou amigavcl, c do obito do irmão. Concorrendo com
a viuvn, apresentarão mais justificação ou docurrwnto firmado por pessoas idmwas, a juizo da dirc;:-torin, ri~ quo Yiviam em companhia ou sob o amparo do fnllecido.
Art. 28. Os documentos a que se refrre o artigo ant erinr,
hPm como os que tiverem por fim prnvm· direitos nn rlovcrPs perante o l\fonlc11io, serão apresentados em original nu em
fórnm authentica ,o, si provierem de paiz estrangeiro, só serão recebidos pela secretaria quando reves!.idos das formalidades legaes.
Art. 29. Os socios remidos anteriormPr1te a 16 de agosf o
de 1884, para que possam entrar no goso da pensão a que
tePm direito, deverão requerer á directorh.
Paragrapho uni co. Os soei os inscriptos de accôrdo com
as tabellas de 1903 c que houverem contribuído durante 35
nnnm;, para que fiquem dispensados do fJagamento de suns
confrihuiçõPs, deverão ignalnwnte requerer ú direeforia.
rlJ

C.\PITULO IX
DA EFFl~C'I'I\'IDADE DAS PE~RfíER

Art. 30. As pensões serão pagas logo que, fallecido o
socio, sejam satisfeitas as r)rescripções do nrt. 27 e seus }1arngraphos, sendo os directores rcsponsavei~ nos termos da
IPgh;lação vignnt.e.
Art. 32. Si o soei o perder o uso da t·azão ou ficar privado de rrcursos em virtude de molestia que o inhabilitc,
nu ftlr condcrnnado a qualquer das penas do art. 43 do Codigo Penal, excluídas as de prisão discip1innr e de multa,
gosar:í da pensão instif.uida, descontnda, pc'r~m. mPnsalmrnfP,
n d11odecima pnrf c da :mnnidadn qun pag:wa,
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§ 1. o Na::; h:Yiwlheses deste ar I igo a pensão não ::;1•t·ú rep:utid:t pelo;:; herdeiros, emqunnlo viver o Bocio, sendo vaga
inlpgraluwnfc a este ou ao seu revresentnntc legal.
§ 2. o O socio que pretenda g·osnr dcs:-;e bcm~fieio ~~~~verá
provar que não tem outros recursos para sustentar a si pruvl'iu, ou a sua mulher c filhos menores.
§ ~l." Em qualquer desses casos em q•;e o socio gosar da.
pensão em vida, cessará tal beneficio si desnpparecerem os
motivos que o Jeterminaram ,cunt.inuamlo ellc enUio a CCilltl'ibuir como ant eriormentc .
.. \rt.. 35. As pensões são vitalicias sem direi! o á reversão, excepto ns dos filhos c netos capazc:::, um; termos do paragrapho uni co do art. 25 .
.Art. 37. ~\.s pensões serão pagas ás pí~nsionislas, aos seus
tutores, curadores c procurauores, prcvalce·~ndo as procuraçõc::; emquanto não revogadas.
Paragrapho uni co. 'fodos os rcprcscnl anfcs de P<'llsionislns são obl'igados a apresentar semcstrulmcnte ui testados
de vida de seus constituintes ou novas rn·ocurnrões.
;\rL 3ü. Na falta dos herdeiros cntUIWl'ados no capitulo
7°, vodcrá o instituitior legar, por tcstnmcnlo ou declnrneão
de hcneficiario, em documento aulllcntico .• t tw.nsão <1 qualquer vcsson, c:xecvto varão capaz, maior de 21 nnnos; não o
tcnuo feito, reverterá a mesma em beneficie' do 1\lontcpio.

CAPITULO X
DAS COI\11\liSSÜES DE SA~'dD.\ 11E

Art. H. Para a inspecção de saude dos candiualos a mscripção haverá na Capital Federal c na ele cada um dos Estados uma commissão composta de tres !-!.ocios medicos, nomeados pelo presidente do Montepio.
A da Capital será presidida pelo secretario c a de cada.
um dos Estados pelos chefes das repnrtiçõ0s competentes, não
tendo os presidentes das commissõcs vofo nos exames.
Paragrapho unico. Na falta de so;~.ios medicos, poderão
ser nomeados quacsquor profissionnos estranhos ao Montepio.
Art. 43. Cumpre á commissão medica: fazer, quando autorizada e sem demora, o exame do candidato c dar reservamente o seu parecer, respondendo com clareza ao questionario impresso que lhe será remettido; dar varoccr sobre a incapacidade physica ou moral que fôr allegada, com apoio na.
Icttra c do art. 27, em favor dos filhos P netos maiores do
instituidor da pensão, para gosnrern do dh-·eito quo lhes é
concedido; c dar parecer quando fi) r allcgP.da a hypot h(•sn do
que tl'at a a primeira parfc do ar L 32.
Paragl'Upho unico. O qucsf.ionario U(~ que f.rala Psln at·tigo ohcrlecerú sempre ao modelo que n dil'cctoria cslalH~If'cer
IH't~vinmcnte.

Art. .'J5 .
.Par·ag!'npho unico. ~"a hyputhc::;c de não SPL' o candidato
'lCCl'ito pel:l dirccloria do ~lon:~'pio, este o indenmizurú da
[Oillllla (jtll~ houn·r 1wgo pr~lo 1''!.-:fH~d ivo e:xam1~.
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CAPI'rULO XI
DO FUNDO SOCIAL E SUA APPLICAÇÁO

1\rt. 4'li. O fundo social Jo Montepio é constituído pela
já accumulada o pelas quantias que provierem de
iudas <1.& s~as fontes de receita.
Art. 47. Este fundo terá uma parte disponível o outra
imlisponivel.
~ 1." .\. par! c indL.,r;onivel será constituída, no
mm1mo,
por quatro rnil apolices nominativas da divida publica fc;__;t•!·al tle :xnto de rt'ds cnda uma.
Stí:nenf e a asscrnblt~a geral poderá consentir na alienar; :i o d1~ 1 at~'~ titulas, pot· delibcra~âo de pelo menos 2/3 do
so1~io-;. con\·ocados por cditacs publicados seis vezes no csT•a<;o t'e 60 dias c por meio de earta registrada, nos quacs se
expressará o fim da assembléa.
C:Fo t!f..o :haja numero na primeira reunião, nova convocat;~o ser-á feita com as mesmas
formalidades salvo o
1prazo que será de 30 dias c as publicações que serão em numero de trcs. N.ão havendo numero ainda na 2" reunião, se'; i!.o fdtas succcssivas convocações, apl~nas. por editacs pela
imprensa, durante 10 dias seguidos, só se deliberando quando IH~csentes pelo menos 25 socios quites.
§ 2. o r\. disponível compor-sn-ha da parte do capital que
r.xec:J!' · ás quatro mil apoliccs a que se refere o paragrapho
anferi,Jr c de todas as Gulras quantia3 que entrarem para os
cofre; L'o Montepio.
A··t. 4~. A vartc c!isponivel será applicada da seguinte
ft'tt'm".,- a jnizo da directoria.
a) em cmprcstimo.,, na Capital Federal, a funccionarios
pu!Jl ~CC'; Jcdt~raes, civis ou militare~, activos ou inactivos,
_:-~ensionist.ll.l c demais emprcgallos enumerados no art. 1o e
pnragraphn unico do decreto n. 17.14.6, de 16 de dezembro
~onu11a

de 1925:
b) em emprestimos ás pc~1sionistas do :Montepio nesta
Capita 1• a titulo de adeantarnentos, até o maximo de seis
~?wze-: de suas pensões, zncdiante o juro de 1/2 % ao mez;
em emprestimos a funccionarios publicas, sob caução
de apolices federaes, com o limite correspondente ao que teriam direito mediante consignação em folha, na base de
80 % sob r(\ o valor da o. otaçfio aa praça.
Ar t,. 50. Si do balanço amwal da receita e despeza re.sullar saldn, será este levado ao fundo disponível.
Pnt agr,;,pho uni co. Do hal::u~ço anr~ual deverão constar
a~ im~0rta:'cias l0vadas no fundo das reservas technicas, que
serão apnradns a partir· da apvrovação destes estatutos.
A!·(. 51 . Si s1~ n·cnr hee1•r em qualquer tempo a insnffie.iPiwia dos rrcur:o;;os normaes para pagamento integral
das pensões, compromissos e mais despezas da instituição, a
di I'Pctoria convoenrú a assemblóa: geral afim de que adopte
as rnuvirlendas que jul:;ar mais acertadas no caso.

c'
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CAPITULO XII
DA ii!RECTORIA E ADMINISTRAÇ.~\.o DO

MONTEPIO

A!'f. 5:!. o montepio será administrado por uma directoria composta do presidente, viee-presidente, e de sete
cJirectm·es effect.ivos, e ,lJOr uma mesa plena, constituída pela
cirectol ia f; mais doze director~s-adjuntos.
Pa!·agrQpho uni co. O manó~,to de cada administração
durará tres annos.
A!' . ~:3. A mesa plena reunir-se-ha quando for convocada e o se"á sempre que se tratar do qualquer asumpto importan! c l~ esp·ecialmcnte dos seguintes: oi·ganização e reforma do regimento inLcrno; c reação ou suppressão de emprego 'i; augmento ou diminuição de vencimentos; concessão
de gr·alificuçõcs cxl raorr! in ar ias; appli<~ação do Jnndo dispo!livel; quaudo occorTcr Qualquer dos casos determinados
nestes ~stHlutos; quanrk. ~e vm·ificar algum caso omisso,
toda a vez que a dirccloria o julgue conveniente c ainda
cinco dias antes da terminação do triennio administrativo,
jpara o fim especial e unico de discutir e votar a acta de sua
sess.ão anterior e a dessa ultima, o que se fará com qualquer
numero de seus membros.
P··r agrapho unico. A mesa plena só poderá deliberar estando presc11tes no minnno nove dos seus membros, dos
qunes •;in co adjuntos pelo menos. S! não houver numero na
primeira reunião convocada, poderá deliberar nas outras
estando presentes nove dos seus membros, sendo pelo mcno:::
ires adjuntos, e as suas deliberações, de caracter obrigatorio,
11ara a dirrctoria, serão tomada~ r1or maioria de votos, salvo
c caso previsto neste artigo.
_Art. 55.
Paragrapho unieo. T';as cedulas para directorcs effectivos
~ever~o co:1sfar os nomes no presidente,
vice-presidente e
dos outros sete directores.
A··L. !'.í6. Quando por ausencia ou impedimento dos
mem 1Jros da administraç:[;o não se poder reunir numero legal
para qt~c h1ja sessão da directo2ia e da mesa plena, serão
eonvoe~dos os adjuntos para substituir os membros da directoria e p1ra a suhstitnição daquellcs seus immediatos em
vutos, P na falta destes ultimas quaesquer socios.
Art. 59. A direct.oria celebrará as suas sessões achandose presPnf.es pelo menos c.inco dos seus membros, salvo o caso
previsto no artigo anterior.
Na falta simultanea do presidente e vice-presidente, u
sessão será presidida pelo director mais idoso.
Art. 60.
3. Confirmar ou não a-- nomeações feitas pelo presidente
~pôs o pcriodo de .r~ Iag:io que srrá determinado no regimcnt~
mtrrno elo montepiO, ~'Xerpl o as dos porl eiro contínuos c servcnt~s .. que serão (!n lh'!'O nomr:v;fio c dr.mis~ão do presirlentc.
Drm11f 1r ns fnnccwnarros cffpcf 1vos, salvo o sccrctar·io quo
só poderá ~·c r demittido rwla mesa plena.
'
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tÍ. Dar ao presidente a outorga para assignar as procurac·i"íc•.s lH'CPssarias nos neg·ocios do montepio.
·
5. Dat·, IH' lo menos de a em 3 mczcs c s1~mpr·c que julgar
eonvenient<', balan(.'o no cofre, lavrando-se o termo competente.
6. Convocar a mesa plena.
Art. 61.
2. Dar execução ás deliberações da direcloria e cia nw~a
plena.
3. l\Jarcar os dias para as sessões ordinal'i:ls da dirccloria. convocar as cxtraordinarias quando julgar C0 1 1Venicnle, ou
quando lhe for solicitado por qualquer dos direct.ore-;.
4. Tomar )>arte nas deliberaçiJes, tendo alôm disto o voto
de qualidade.
5. Eliminc-~·c
9. Applicar as penas disciplinares nos termos do HcgillH'ntn interno.
11. Ordenar o pagamento das dcspezas autorizadas.
1 ti. Fazer publiear dentro do 1o trimestre dt~ e a da nnno o
balanc;o do movimento financeiro relativo ao annn ~nt crior.
15. ApresPnlar á assembléa geral ordinaria do sc~tembro
os balanços dos dons annos decorridos e, na da prinwit·a quinzena de março inuncdiato, o relatorio da gest.íí.o dt) montepio
durante o triennio findo e bem assim o balan<;o do tcreeit·o
anno financeiro.
1G. HeprcsPntar activa ou passivamente o montepio.
17. Nomear os funccionarios do montepio, preferindo
quando .pos.sivel seus soei os, observadas as dispos içües dos artig·os 60, n. 3 e 6L
Art. ()2. Compele ao vicc-prcsiden[e suiJslituir u lH'C'Sidl'nl o em suas faltas ou impedimentos.
Art. 63- n. 3 - Elimino-se.
5. Solicitar do pre;;:identc a convocação de sessões exlraonlinarins da direetoria.
- Supprimam-so os numeras 6, 7 e paragraplw uni co.
~\rt.. G1. Ao secretario, que serú nomeado pelo presidente
com hornologar,ão da mesa plena, f' que terá n.ssento nas reuniões desta o da directoria, Sf~m direito de voto, compete:
3. Dnr parcc~r por escripto e informar verbalmente em
sessão. quando fôr nece~sario, sobre todos o:s r>.rgoeio.;; que tenham rle ser dccirlidos pela direcf o ria, pela mesa plena o pelo
prcsirlentP, depois de informados devidamente pela secretaria.
5 . .Annunciar pela imprensa as convocações ordinarias e
extraordinaria.s da assembléa geral e convidar por earta, paru
as :ocssões, os dir<'ctores cffectivos c adjuntos, expondo nos
convitrs para reunião da mesa plena a mafpy·ia a di seu f ir-se.
ü. Mandar pai-:sar c assignar as certidões reqtH•ridas dos
papris f'x.istentcs no archivo.
7. Organizar os dados para o relator i o do pr~::;idcnl n c as
informa<,:ões que clovom acompanhai-o. á vista do~ elPmenf os
forncc.irlos ppla :;;perntnria, afim de sPrem taP.s dol'umcntos
PI'PSI'lllf's ú asspmhl{•a grral.
R. Huhricar todos os .pPdidos, contas, folhas cl1~ pagam~nto
c I a lõrs de rPeihog de annuidade~ .
g. SuperintcndPr todos os servi<,:o.s do montepio.
1:?. Dar os csclarrcimcntos que forem solicitados pelas
pcss0as qur' pretenderem fazer parte da associn<.:ão ou realizar
cmprr•st inws.
0
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as

13. Solver
'r~u\rid:is qÚfl' fH\l\OÍ'l'l'l'Clll quanto ao rccob'imenfo da.s joia:-;, ammidacles o nHillas. c ao pàgamentp. rlás twllsõf.s c dos mnprosl.imos. levando ao conhecimento da diree!.oria a:; quo dependerem da sua dr,l ibm·ação.
Art. 65. Nas faltas e impediinentos do secretario o presidente... nomeará o seu substituto.
CAPITULO XIII
DA ASSEMBLJ~A GERAL

no ultimo dia util do rnez do setembro do tercoiro anno de
gestão da ,fi iret\toria, pam l'leger a eommissão de tomad~l de
contas e ouvir a leitura dos balam;.o::; dos 2 annos ant.cl'iorns,
e na prinwira quinwna de mart;o sPguint_P, r):n·a ouvir a lcitut·a do relalorio do presidente, do halan~o do terceiro anwy
financPir·o o do parecer da commissão de tomada de eontas.
Depois disto será eleita a nova directoria, cnjá pos~:e se eonsiderar:'t tomaua no dia da eleição, com a assig·natura do respt)~
ctivo termo em livJ'O a tal fim i.tJH'OJ1l'iado. ·
Paragrapho uni co. A' comm issii.o do tomada de contas de
que trata este artigo, composta de tres membros, incumbe
estudar cuidadosamente o estado financeiro da instituição e
dar sohre cllc parecer, que hem habilite a assomhléa a deliberar na sua reunião sobt·e as· contas e balanços apl'esontados.
Art. 67. A assemhléa geral reunir-se-lia extraordinariamente, quando convocada pelo presidente com antecedencia
de cinco dias, por annuncios Cllt folhas vulllicas, por tros ve·zes: 1', para delibm;ar sobre o l'inHlo .. disponível; 2", · rara
reforma dos esta lutos; 3", a requerimento de dez associados;
·-i", sempre 'quo a dircctoria resolver a sua convocação.
§ 1." A assemhléa geral poderá ser convocada I ambcm
pela directoria ou por 1O soei os qui tos, df'scJe que o presüfr,nfe
não o tenha feito, quando solicitado, dontro do prüzo do oito
dias.
§ 2. o A assemhléa geral reunir-se-lia lambem extraotdi ...
nariamcntc, quando convocada pela dircctoria, nos termos do

art. 47, § 1°.

Art. 69. As assembléas grracs, quer ordinarias, quer extraordinarias, serão presididas pelo presidente e secretariadas
pelo secretario do Montepio, ou pelos seus substitutos e na
falta destes, por quem a assembléa eleger.
CAPITULO XIV
DOS EMPRESTIMOS

Art. 70. Os emprestimos a que· se refere 'o art. 48; farsc-hão por infermcdio do mna SI'C(:ão t:'spéei:ll, que fic'n para
este fim crcada, do accôrcJo com o que ncsl c capitulo se d ispõc.
Art.. 71. Podct·ão realizar fransact;:.ões com a Secção de
En1prestimos todos os funccionarios publicos fedcraes, Pivis
Leis de 1927- Vol. li
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ou militares, acUvos ou inactivos, pensionistas c demais r.mpregados enumerados no art. to, paragrapho unico, do decreto
n. t7.H6, de 16 de dezembro de 1925, a juizo da dircdoria.
Art. 71 - § t.o Elimine-se.
~ ~. ,. Os cmprestimos serão garantidos pela fórum estabelecida na legislação vigente, isto é, por consignação em
folha (arL 31 c paragraphos do decreto n. 17. H6, de Hi do
dezembro de 1925) .
Art. 72. Os cmpreslimos serão feitos, a juizo da directoria, den.tro dos prazos extremos de 6 a 24 mezes .
.Art. 73. Nenhum cmprcsfimo será menor de 200$000,
nem maim· de 5 :000$·000, a juizo tia directoria.
Art. 7 4. o~ juros serão de t8 % ao anno, csfabclccidos
no paragrapho unico do art. 34 do decreto n. 17. H6, de 16
de dezembro de 1925.
Art. 76 e paragrapho uni co. - SuiJslituam-se pelo ~e
guinte:
Art. 70. Si por qualquer motivo houver intcrrupcão nu
pagamento regular das consignações, serão cobrados ao umf.uario, sobre a quantia em seu poder, os juros estipulado.; no
contraeto, de accôrdo com o regulamento das eonsignações approvado pelo decreto n. 17 .146, de 16 de dezembro de 1925.
C;\PITULO XYI
DISPOSIÇÕES GER:\ES

Art. 79. Os recibos de joias, contribuições c pcns?cs, os
requerimentos, quilncões e quacsquer outros papeis que
transitarem pelo Montepio, estão isentos de sello fixo, em
virtude do regulamento do sello, gosando da mesma isen~;ão
os Ilvros destinados á escriptura(:ão.
Art. 85. Suppresso.
Arf. 86. Fica a Mesa Plena autorizada a eslaiJclecer, de
accôrdo com o estado financeiro do 1\font('pio, abatimento nas
contribuições calculadas pelas laiJcllas annexas aos prese11tcs
rslat.utos.
Paragrapho uni co. Para os cffeitos do disposto neste artigo a mesa ple11a mandará fazer por actuarios um estudo
sobre a situação financeira do Montepio, com lodos os Plementog eslalisticos neccssarios.
C.\P lTULO XVII
DISPOSIÇ.~O TRANSI'l'ORIA

Arf. 87. Fica prorogado o mandato da actual directoria

ate a posse da nova administração, nos termos do art. 66.

6l1

AC'tOS DÕ PoDt!:R ÊXECt'1'1\10

lH~CRETO

.:\. HL 030 -

DE

:! 1 DE JJEZEl\IBJ\0 DE 1~:27

~tpprova

o projcclo das ubrw~ de mcllwra.mclltos do IJ01't()
de .AnurtJ dos llcis, no Estu.du tio llio dP. Janeiro
O Prl'~idenlP da HepubHca dos E~tadus Unidos do Brasit,
al.tl'll•lendo ao que snlidtou o gon~t·uo do ~~slado do Hio d•J
Janeiro, conéessionario das olras ele melhoramento do porto
do .\ngra dos llf>is e da respeeti\'a c~xphmu;ão, na fúr11m dtJ
eonl.rado autorizado pelo decreto n. I ti. U01, de :.! 1 de .i unho
de 1!1:!5, o fendo t'lll Yista as in f8rumcões })"estadas pela ln·~pectoria Fedt~ral dP Por~t~s. H.io:.; c Canacs. decreta:
Artig·o unieo. F·icm approvado o pro,ieclo das ohra ~ de
m!'lhnranH'JJto dn porto de .\ngm dos Heis. no Esl.ado do 11 i.:J de
,laneir·n. dl' aeet11·do t~nm as plaJJias qu~ cnm (•ste baixam, rnltrie:u.Ja~ pelo diredot· ger·al de Expedienlt• d<L 8eer·ctari<i de
:E:-: lado dos ~o~o,·ios da Viut·.iio P OIJ:·a1'i PulJfir.a~.
Hio ile .latteil'o. Ú de dé.zemiH'O de Hl~7, 10ü'' da Imlepentlcucia c 39° da Hcpuhlica .
.,V.\SHJ.l\(;To~

Luts P.

DE SoL7ti.\.

Victor l{ontlcr.

DECHE1'0 N. 18.037-

DE ~3 DB DEZE~IIJHO UE

61.}Jprova os projcclos c ur~~a.mcnlo:.:,

Wl

J!J:!7

im}Jorlancia total de

04 :006$01 O, para as construc,;t.."ies de twz desvio. tww estação de 3• classe e demais obl'llS 1l0 /â(onW(l'O :339,470 da

linha de São Francisco, a caroo da Companhia Estrada tlc
Ferro São Paulo-Jliu Grande
O Presidente da Rnpuhlica do~ E~ Ia dos lín idos do Brasil,
aHcndcnrlo ao QU(' requct'Pll a '·Companhia E:-:;tt·ada de l•'erro
Hão Paulo-Rio Granrle ", e dP aecôrdo com o pat·ec('l' da Inspec{oria Federal das Estrnrlns, constante do offirio n. 895!~. de
.29 de novembro do col'rente nnno, dPcrctn:
Artigo unico. Ficam approvndos os projcclos c ort.:anwntos que com este bnixam. rulH·icados pelo directot• geral do
ExprdieniP da Rcet'Pial'ia "" E:.;tado da Viar,ão r Ohras PuIJlicns. na importancia fofa! de H1 :G96$0J9 (novrnta c qualro
confos seiscentos r novcnfa e sPis mil (' dPzenovn J'f'is); para
as cnnsfrucçõcs dP um df'!'iVio, rle urna csla~ão de :J• classe o
df•JIIais oht·as, no ldlonwlro :~:~9,'170 da linha dl' Kão l<'rnncbeo,
a eat·go da referida Co111panhia Estl'ada dt• Ft•t'l'O Hão Paulollio Grande.
Paragt·aphn prinwiro . . \ d••st)('za, ai•~ n maxirno daqueHa
impot·lanria. depois de apurada em regular tomada fie contas.
dcn•t•á ser Jrnula ú conta das taxas adfJicinnacs, de aeCI'h'do
cnm o termo d{' revisão dos confractos, assignados em 12 de
maio de 1921.
Paragrapho scguntlo. Para a conclusão dos citados melhoramentos, fica marcado o prazo de seis mezes, a contar·

:~12
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da data em que a companhia requerente fôr notificada da
approvacão-dos projectos.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1927, 106" da Indep~dencia o 39° da Rnpublica.
· WASHINGTON ,J:.UIS

P.

DE SoUSA.

Victor Kotklet-.

DECRETO 'N. 18.038 -

DE

23

DE DJ:ZBMBRO DE

1927

:Approva o m·ça.mento, na ünportancia total de 225:900$000,
pm·a o serviço de lastrmnento com pedra britada, durante
o anno de 1928, de mais dez kilometros dà tinha, na Estrada de Fm·ro do J>m·and
O Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande", arrendataria da Estrada de Ferro do
Paraná, e de accõrdo com o parecer da Inspectoria Federal
das Estradas, constante do officio n. 898jS, de 29 de novembro do corrcnle anno, decreta:
Artigo unieo. Fica approvado o orçamento que com este
baixa, rubricado pelo dircctor geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocias da Viação e Obras Publicas, para
o Iastramento com pedra britada, durante o anno de 1928, de
mais dez kilometros de linha, na referida Estrada de Ferro
do Paraná.
Paragrapho unico. A despeza, que não poderá exceder de
22 :590$000 (vinte e dous contos quinhentos c noventa mil
réis), por kilometro de linha last.rada, e até o maximo de
225 :900$000, pelos dez kilomcf.ros lastrados, deverú correr
!)Or conta das taxas addicionacs, depois de apurada em regular tomada de contas.
Rio de .Janeiro, 23 de dezembro de 1927, 106° da Independcncia c 39" da Republic&.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. f8. 039 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1927

Abre, pelo Alinisterio ·da F'azenda, o credito especial de
f3:HOtf18, para 1Woanumto â D. Zttlmira Uch.ôa Rodri. oues e oiltros, em nirtudc de sentença judiciaria
. O Presidente da. Ropublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo numero

,\OTOH DO PODEH · EXJ<:'C(T't"l\ !"1

!>. ~13, de 1 ·de novPmhro ultimo, o tenno ouvido 6 'l'Pibunal
de ContaR, nn f(íl'ma do I'cgulnmrnl.o appi'Ovado pelo· nccreto
11. J!). 770~ do 1 dn JW\'Pmhro de 1 92:!, l'P~olvn . ahril'o pelo
~~ inistri·io da Fazenda, o credi I o Pspccial dp t:l: !d·0$11R (treze
eontos qual.t·ocentos c dez mil cento c dnzoil o réis)., para paganwnlo ú D. Zulmira Uchôa Horlrigues e outros, em Yirtude·.
de snJJfrn<,:a judiciarin; revogarias as disposições em C(mfrario.
·
Hio de .Tanciro, 27 de dczpmhro de 1H.?7~ 10li" da Indepen•lcneia c :=mo da Republica.
WMHJJNGTON LUJR

P.

DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 1'8. 010

~ DE

27

DE DEZEMnno DE

1927

A_pprov·a nova.ç alterações feitas nos estatutos da SociPdade
A~wnyrna

"Moinho Santistá"

O Presidente da Republica dos Estndos Unidos do Brasil,
r: ttcndcndo ao que, devidamente rcrn'I'Sentada, rnqurrrn a sociedndo nnonyma "Moinho Santlsta ", nnf nrizàdn p~lo deéreto
n. 5.74H, de 31 de outnhi·o de 1905, a SP ·organiz·nr com os
estatutos que apresentou, cnJns sueepssivns Jnodi fir':u~õns foram
approvadas ]1elos decretos ns. ô. 038, de 22 de rmi in de 1906 ~
7.099, de 3 de setembro 1:' 7.15:~. de 22 t)p onfnhr11 dr 1008;
8. Ga9, de 29 de març.o dP 1911; 13.286, dP H do nm·Pmhi·o
dP 1918 e 16.922, de ~ de ,junho de 1925, dPei'<'fa: ·
Artigo nniro. Fienm approvndas as altrJ·nçõps .fc>itas nof;
Pstalttfos da sociedade rmonyma "Moinho Ranfistn ", dP accôrdo
c0m as rosolnçõns votndas nm nssPmhlt'•as gei'Ht'S, Pxlraordinal'ias, dos respectivos accionistns, a 27 du fcYPl'f'iro !~ tH de
deznmhro dn 192G, onrigadn 1 JH1l'!~m, a mcsmn SOf'.iPdadc n
eurn))]'ir as formnlidadPs ultcrifH'C'~ f'xigidn:;; pc>la lng-islarfín
Pm vigor.
Hio de .Janeiro, 27 dn dnz0mhro dn Hl27. 10Go fh Inilt•Jwndcncia e 39° da Hepnblicn.
WASHJNGTON LUIS

p.

)}l~ SPUH.\.

Ucrniniano Lyra Cast1'o. ·

( *) DECRETO N. 1 R. 0-11 -

nE

29 . DE DEZEMBRo

DE ·1927

1'1'ans:{e1·e a séde da 3" auditoria da a• cirottrnse1•ipção. de Cruz,
A Ua para Santa Maria

O .Presidente da fiepublica .dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com os artigos 1 o e ao, do Codigo da Just.iça Mil i-
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13. Solver
'r~u\rid:is qÚfl' fH\l\OÍ'l'l'l'Clll quanto ao rccob'imenfo da.s joia:-;, ammidacles o nHillas. c ao pàgamentp. rlás twllsõf.s c dos mnprosl.imos. levando ao conhecimento da diree!.oria a:; quo dependerem da sua dr,l ibm·ação.
Art. 65. Nas faltas e impediinentos do secretario o presidente... nomeará o seu substituto.
CAPITULO XIII
DA ASSEMBLJ~A GERAL

no ultimo dia util do rnez do setembro do tercoiro anno de
gestão da ,fi iret\toria, pam l'leger a eommissão de tomad~l de
contas e ouvir a leitura dos balam;.o::; dos 2 annos ant.cl'iorns,
e na prinwira quinwna de mart;o sPguint_P, r):n·a ouvir a lcitut·a do relalorio do presidente, do halan~o do terceiro anwy
financPir·o o do parecer da commissão de tomada de eontas.
Depois disto será eleita a nova directoria, cnjá pos~:e se eonsiderar:'t tomaua no dia da eleição, com a assig·natura do respt)~
ctivo termo em livJ'O a tal fim i.tJH'OJ1l'iado. ·
Paragrapho uni co. A' comm issii.o do tomada de contas de
que trata este artigo, composta de tres membros, incumbe
estudar cuidadosamente o estado financeiro da instituição e
dar sohre cllc parecer, que hem habilite a assomhléa a deliberar na sua reunião sobt·e as· contas e balanços apl'esontados.
Art. 67. A assemhléa geral reunir-se-lia extraordinariamente, quando convocada pelo presidente com antecedencia
de cinco dias, por annuncios Cllt folhas vulllicas, por tros ve·zes: 1', para delibm;ar sobre o l'inHlo .. disponível; 2", · rara
reforma dos esta lutos; 3", a requerimento de dez associados;
·-i", sempre 'quo a dircctoria resolver a sua convocação.
§ 1." A assemhléa geral poderá ser convocada I ambcm
pela directoria ou por 1O soei os qui tos, df'scJe que o presüfr,nfe
não o tenha feito, quando solicitado, dontro do prüzo do oito
dias.
§ 2. o A assemhléa geral reunir-se-lia lambem extraotdi ...
nariamcntc, quando convocada pela dircctoria, nos termos do

art. 47, § 1°.

Art. 69. As assembléas grracs, quer ordinarias, quer extraordinarias, serão presididas pelo presidente e secretariadas
pelo secretario do Montepio, ou pelos seus substitutos e na
falta destes, por quem a assembléa eleger.
CAPITULO XIV
DOS EMPRESTIMOS

Art. 70. Os emprestimos a que· se refere 'o art. 48; farsc-hão por infermcdio do mna SI'C(:ão t:'spéei:ll, que fic'n para
este fim crcada, do accôrcJo com o que ncsl c capitulo se d ispõc.
Art.. 71. Podct·ão realizar fransact;:.ões com a Secção de
En1prestimos todos os funccionarios publicos fedcraes, Pivis
Leis de 1927- Vol. li
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ou militares, acUvos ou inactivos, pensionistas c demais r.mpregados enumerados no art. to, paragrapho unico, do decreto
n. t7.H6, de 16 de dezembro de 1925, a juizo da dircdoria.
Art. 71 - § t.o Elimine-se.
~ ~. ,. Os cmprestimos serão garantidos pela fórum estabelecida na legislação vigente, isto é, por consignação em
folha (arL 31 c paragraphos do decreto n. 17. H6, de Hi do
dezembro de 1925) .
Art. 72. Os cmpreslimos serão feitos, a juizo da directoria, den.tro dos prazos extremos de 6 a 24 mezes .
.Art. 73. Nenhum cmprcsfimo será menor de 200$000,
nem maim· de 5 :000$·000, a juizo tia directoria.
Art. 7 4. o~ juros serão de t8 % ao anno, csfabclccidos
no paragrapho unico do art. 34 do decreto n. 17. H6, de 16
de dezembro de 1925.
Art. 76 e paragrapho uni co. - SuiJslituam-se pelo ~e
guinte:
Art. 70. Si por qualquer motivo houver intcrrupcão nu
pagamento regular das consignações, serão cobrados ao umf.uario, sobre a quantia em seu poder, os juros estipulado.; no
contraeto, de accôrdo com o regulamento das eonsignações approvado pelo decreto n. 17 .146, de 16 de dezembro de 1925.
C;\PITULO XYI
DISPOSIÇÕES GER:\ES

Art. 79. Os recibos de joias, contribuições c pcns?cs, os
requerimentos, quilncões e quacsquer outros papeis que
transitarem pelo Montepio, estão isentos de sello fixo, em
virtude do regulamento do sello, gosando da mesma isen~;ão
os Ilvros destinados á escriptura(:ão.
Art. 85. Suppresso.
Arf. 86. Fica a Mesa Plena autorizada a eslaiJclecer, de
accôrdo com o estado financeiro do 1\font('pio, abatimento nas
contribuições calculadas pelas laiJcllas annexas aos prese11tcs
rslat.utos.
Paragrapho uni co. Para os cffeitos do disposto neste artigo a mesa ple11a mandará fazer por actuarios um estudo
sobre a situação financeira do Montepio, com lodos os Plementog eslalisticos neccssarios.
C.\P lTULO XVII
DISPOSIÇ.~O TRANSI'l'ORIA

Arf. 87. Fica prorogado o mandato da actual directoria

ate a posse da nova administração, nos termos do art. 66.
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lH~CRETO

.:\. HL 030 -

DE

:! 1 DE JJEZEl\IBJ\0 DE 1~:27

~tpprova

o projcclo das ubrw~ de mcllwra.mclltos do IJ01't()
de .AnurtJ dos llcis, no Estu.du tio llio dP. Janeiro
O Prl'~idenlP da HepubHca dos E~tadus Unidos do Brasit,
al.tl'll•lendo ao que snlidtou o gon~t·uo do ~~slado do Hio d•J
Janeiro, conéessionario das olras ele melhoramento do porto
do .\ngra dos llf>is e da respeeti\'a c~xphmu;ão, na fúr11m dtJ
eonl.rado autorizado pelo decreto n. I ti. U01, de :.! 1 de .i unho
de 1!1:!5, o fendo t'lll Yista as in f8rumcões })"estadas pela ln·~pectoria Fedt~ral dP Por~t~s. H.io:.; c Canacs. decreta:
Artig·o unieo. F·icm approvado o pro,ieclo das ohra ~ de
m!'lhnranH'JJto dn porto de .\ngm dos Heis. no Esl.ado do 11 i.:J de
,laneir·n. dl' aeet11·do t~nm as plaJJias qu~ cnm (•ste baixam, rnltrie:u.Ja~ pelo diredot· ger·al de Expedienlt• d<L 8eer·ctari<i de
:E:-: lado dos ~o~o,·ios da Viut·.iio P OIJ:·a1'i PulJfir.a~.
Hio ile .latteil'o. Ú de dé.zemiH'O de Hl~7, 10ü'' da Imlepentlcucia c 39° da Hcpuhlica .
.,V.\SHJ.l\(;To~

Luts P.

DE SoL7ti.\.

Victor l{ontlcr.

DECHE1'0 N. 18.037-

DE ~3 DB DEZE~IIJHO UE

61.}Jprova os projcclos c ur~~a.mcnlo:.:,

Wl

J!J:!7

im}Jorlancia total de

04 :006$01 O, para as construc,;t.."ies de twz desvio. tww estação de 3• classe e demais obl'llS 1l0 /â(onW(l'O :339,470 da

linha de São Francisco, a caroo da Companhia Estrada tlc
Ferro São Paulo-Jliu Grande
O Presidente da Rnpuhlica do~ E~ Ia dos lín idos do Brasil,
aHcndcnrlo ao QU(' requct'Pll a '·Companhia E:-:;tt·ada de l•'erro
Hão Paulo-Rio Granrle ", e dP aecôrdo com o pat·ec('l' da Inspec{oria Federal das Estrnrlns, constante do offirio n. 895!~. de
.29 de novembro do col'rente nnno, dPcrctn:
Artigo unico. Ficam approvndos os projcclos c ort.:anwntos que com este bnixam. rulH·icados pelo directot• geral do
ExprdieniP da Rcet'Pial'ia "" E:.;tado da Viar,ão r Ohras PuIJlicns. na importancia fofa! de H1 :G96$0J9 (novrnta c qualro
confos seiscentos r novcnfa e sPis mil (' dPzenovn J'f'is); para
as cnnsfrucçõcs dP um df'!'iVio, rle urna csla~ão de :J• classe o
df•JIIais oht·as, no ldlonwlro :~:~9,'170 da linha dl' Kão l<'rnncbeo,
a eat·go da referida Co111panhia Estl'ada dt• Ft•t'l'O Hão Paulollio Grande.
Paragt·aphn prinwiro . . \ d••st)('za, ai•~ n maxirno daqueHa
impot·lanria. depois de apurada em regular tomada fie contas.
dcn•t•á ser Jrnula ú conta das taxas adfJicinnacs, de aeCI'h'do
cnm o termo d{' revisão dos confractos, assignados em 12 de
maio de 1921.
Paragrapho scguntlo. Para a conclusão dos citados melhoramentos, fica marcado o prazo de seis mezes, a contar·
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da data em que a companhia requerente fôr notificada da
approvacão-dos projectos.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1927, 106" da Indep~dencia o 39° da Rnpublica.
· WASHINGTON ,J:.UIS

P.

DE SoUSA.

Victor Kotklet-.

DECRETO 'N. 18.038 -

DE

23

DE DJ:ZBMBRO DE

1927

:Approva o m·ça.mento, na ünportancia total de 225:900$000,
pm·a o serviço de lastrmnento com pedra britada, durante
o anno de 1928, de mais dez kilometros dà tinha, na Estrada de Fm·ro do J>m·and
O Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande", arrendataria da Estrada de Ferro do
Paraná, e de accõrdo com o parecer da Inspectoria Federal
das Estradas, constante do officio n. 898jS, de 29 de novembro do corrcnle anno, decreta:
Artigo unieo. Fica approvado o orçamento que com este
baixa, rubricado pelo dircctor geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocias da Viação e Obras Publicas, para
o Iastramento com pedra britada, durante o anno de 1928, de
mais dez kilometros de linha, na referida Estrada de Ferro
do Paraná.
Paragrapho unico. A despeza, que não poderá exceder de
22 :590$000 (vinte e dous contos quinhentos c noventa mil
réis), por kilometro de linha last.rada, e até o maximo de
225 :900$000, pelos dez kilomcf.ros lastrados, deverú correr
!)Or conta das taxas addicionacs, depois de apurada em regular tomada de contas.
Rio de .Janeiro, 23 de dezembro de 1927, 106° da Independcncia c 39" da Republic&.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. f8. 039 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1927

Abre, pelo Alinisterio ·da F'azenda, o credito especial de
f3:HOtf18, para 1Woanumto â D. Zttlmira Uch.ôa Rodri. oues e oiltros, em nirtudc de sentença judiciaria
. O Presidente da. Ropublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo numero

,\OTOH DO PODEH · EXJ<:'C(T't"l\ !"1

!>. ~13, de 1 ·de novPmhro ultimo, o tenno ouvido 6 'l'Pibunal
de ContaR, nn f(íl'ma do I'cgulnmrnl.o appi'Ovado pelo· nccreto
11. J!). 770~ do 1 dn JW\'Pmhro de 1 92:!, l'P~olvn . ahril'o pelo
~~ inistri·io da Fazenda, o credi I o Pspccial dp t:l: !d·0$11R (treze
eontos qual.t·ocentos c dez mil cento c dnzoil o réis)., para paganwnlo ú D. Zulmira Uchôa Horlrigues e outros, em Yirtude·.
de snJJfrn<,:a judiciarin; revogarias as disposições em C(mfrario.
·
Hio de .Tanciro, 27 de dczpmhro de 1H.?7~ 10li" da Indepen•lcneia c :=mo da Republica.
WMHJJNGTON LUJR

P.

DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 1'8. 010

~ DE

27

DE DEZEMnno DE

1927

A_pprov·a nova.ç alterações feitas nos estatutos da SociPdade
A~wnyrna

"Moinho Santistá"

O Presidente da Republica dos Estndos Unidos do Brasil,
r: ttcndcndo ao que, devidamente rcrn'I'Sentada, rnqurrrn a sociedndo nnonyma "Moinho Santlsta ", nnf nrizàdn p~lo deéreto
n. 5.74H, de 31 de outnhi·o de 1905, a SP ·organiz·nr com os
estatutos que apresentou, cnJns sueepssivns Jnodi fir':u~õns foram
approvadas ]1elos decretos ns. ô. 038, de 22 de rmi in de 1906 ~
7.099, de 3 de setembro 1:' 7.15:~. de 22 t)p onfnhr11 dr 1008;
8. Ga9, de 29 de març.o dP 1911; 13.286, dP H do nm·Pmhi·o
dP 1918 e 16.922, de ~ de ,junho de 1925, dPei'<'fa: ·
Artigo nniro. Fienm approvndas as altrJ·nçõps .fc>itas nof;
Pstalttfos da sociedade rmonyma "Moinho Ranfistn ", dP accôrdo
c0m as rosolnçõns votndas nm nssPmhlt'•as gei'Ht'S, Pxlraordinal'ias, dos respectivos accionistns, a 27 du fcYPl'f'iro !~ tH de
deznmhro dn 192G, onrigadn 1 JH1l'!~m, a mcsmn SOf'.iPdadc n
eurn))]'ir as formnlidadPs ultcrifH'C'~ f'xigidn:;; pc>la lng-islarfín
Pm vigor.
Hio de .Janeiro, 27 dn dnz0mhro dn Hl27. 10Go fh Inilt•Jwndcncia e 39° da Hepnblicn.
WASHJNGTON LUIS

p.

)}l~ SPUH.\.

Ucrniniano Lyra Cast1'o. ·

( *) DECRETO N. 1 R. 0-11 -

nE

29 . DE DEZEMBRo

DE ·1927

1'1'ans:{e1·e a séde da 3" auditoria da a• cirottrnse1•ipção. de Cruz,
A Ua para Santa Maria

O .Presidente da fiepublica .dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com os artigos 1 o e ao, do Codigo da Just.iça Mil i-
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tar, mandado oh~flrvar por decreto n. 17.231 A, fie 26 de fevereiro dP. 192ti. rP~oln• transferir dP- Cruz Alfa para Ranta
.l\larin a ,.•~d•• da IPt'rPit•a auditnl'ia ria :1• ril·cmn~rl·ipeiln d1•
juRtiP.n militat•.
Rio de JanPiro, 29 fi~ dezPmbro flf' 1927. tor.o da IndPpendencia e 39" ela HPpuhlica.

LrnR P.

\V.\~HINGTO~

DE

SouRA.

iYesfrrr Seze[redo do.fl Pns.flos.
Arnaldo

DECfiF.TO !':. 18.0't2-

DF.

Siqueira

::10

Pinto dn Lu.:.

DE DEZE:\TBRO DE

1927

Apprm.•n a.fl rJlternr,i'if'~ {t>ifm no.fl rstotufo.fl do "Rrrr.eo ItaloBrlan''. rom s,;flp rm Anturrpia. Bf'lairn, r surcm·saP.~t rtrJ
Brasil

O PJ'flRidrntn da flf'puhlicn dos ~stndos Uhidos elo th·n~il 1
af.tf'ndcnrlo ao quf' rrqtH 1 l'Ctt o "Banco Itnlo-BPlga ", rorn Rt~dd

Antucrpia, Bclgica, e ~uccursaes no Brasil, nnlorizndo n
funccionnr nu R(\pttblicn t>clo decreto n. 8. 7·i O, de 25 de mn i o
d1' t9H, c tendo em \'btn os documentos l\prcscntndos. l'Ceoh·t~

Nll

approvar ne nltet•acOes feitas t\08 8CU8 ratntutos, n~sim comn
o UUJmento do sou catJitnl pot·n cem m lhôes do tx·nucoe~ bol ..
RUB (100.000.000), de nccôl'dn com n nnemblén geral rlf~ nc ..
rfonttJln~,

t•onlfi'.:uln r.m 2

dl~

J•mho do

COl't'cnto

nnno, em ..:\n ..

fHCl'l>fR,
JlJn ele .Tnnnh•o, 30 de dc?.cmbl'o (to t 027, 100° da IndPprnclf'n<'fn " 30" dn llt'tlllblfcn,
\V.\SHINGTON r~ms p. PE Sonu.
F. C. de

DF.f:flETO !\. 1S. 0 't:l -

DE

:ll

Olit~cira

Bntt>lho.

DE DEZEMBRO DE

1927

Am1rova o m·r:rmrento, na importancía de 1. 594 :900$685, cor1'éspondenle ao nwte1·ial metalUco im}J01'fado pela R(1d,~
de Viaçlío Sul Jlinei1·a, }Jara. construcçlio do trecho dtJ
Cnrmo da Cachoeira a Lavras, em suln~tituição ao de rt;i.fl
1. itn :634$161, incluidn no tofnl de 1.559:083$179, n. fJllf!
:u~ re{e1·e o dPcreto n. 16.!t5!t, d~ Hi de abril de 192·i
O Pre~·ddente da Republica dos Estados Unidos do Bragil,
attendePldo ao que expoz a Inspectorin i'.,ederal das Estrada~,
nos Clfficfos ns. 666/8, 753/:S e 881/S, respectivamente. de ô
rJe l!Olernhro, t dn Olttllht•n r' ~H f1H tw,·rmhro dn rot•rt.mt~~ tmno,
flocrt~tn

:

Ar·ftgo ttnfC'o. Fica npJ)rovndo n npcanHmtn. n!l imnol'lfln...
riR rlr' 1 .niH :OO(l~OH;i, n qnal rf'rn r'íllfl halxa, ruhrirndn twla
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director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação
e Obra!; Ptiblicn~, correspondente ao material mebllico importado pPln Ht"•de de Viação Snl Mineira, 11ara a consteuccão
do trecho flp Carmo fln CncltoPira a Lavra~. rm gubstituit;ãt1
ao rie 1. 767 :ô~i$1-61, inrlnido no total de -i. 550 :083$47H, a
qne se refere o decreto n. 16.454, de 16 de abril de Hl24.
Paragt'apho unico. A respectiva dcspeza, at(\ o maximo
da citada importancin de 1. 594 :900$685, depois de apueada
em rpgnlar ·tomada rle contas, df.'vert'i corrpr· por· conl·h do crP-dito de 'í.559:083$47H, aberto pPlo decreto n. 16.850, de 27
.de março de 1025, cu.io saldo foi revigorado, para o corrente
anno, pPlo art. 3° do derreto n. 3.180, de 13 de janeiro de
1927.
Rio dP Janeiro, 31 de dezembro de 19~7, 10ü" da lndependencia e 39° da Republica.
WASHI:-lGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konrler.

n~cn'ETO

N. HLOH -

nr. at

o~

nRzFlMnno nr. 1027

Proroao., atd i 15 d~ nbrlt de i 928, o pra:o concecltdo pelo d~
cJ•eto n. i7 .8~8, d~ 11 de Janetro de t927, pcwa a con1tru•
ccfl.o da eltaçilo dt cat•raptcl~et
na Unlta de lotuetro, a
cm•oo ela Coml>tmlda l•1 crrot1lm·la H'8to BJ'CtliltlJ•o
O P••csldcnto da. Retmblicn dos E~tndos t!nldos do DrnRll,
ntlcndcndo no quo t•equoreu " 11 Compnnbln. l'crrovlnrla };'st"
nrnslloiro" e de accOrdo com o pnrcocr da InspcctoriB Fcdcrnl
das Estrndns; constante do officio n. 02-i/S, de 7 do eot•rcnte

mez, decreta:
Artigo uni co. Fi cu prorogado. até i 5 de nbril de 1928, o
prazo de seis; mezcs, concedido pelo decreto n. i 7. 646, de 21
de jnnch•o do corrente nnno, parn n conclusão dn construccão
da estncão de Carrapichel, dn linha de Joazeiro, a cargo f1a
rPferida Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro.
Rio de Janeh•o, 31 ele dezembro rlc 192i, 106° dn Indepcndencin e 39° da Republica.
\VASHI:'\GTON

LUis P.

DE

Victor Konder.

SousA.
(368)

APPENDICE

DECRETO N. 15.869 -

DE

2!) DE NOVEMBRO DE 1922

Concede autodznr:iin ri Com}wnll ia Rrazileira Gasaccumulator
(.4. (;. A.), pnra. continuar a (unccw1wr na flppublica.
snbstituida. a ,çun tlenomitw~·t"io actuat 1>f'ln dt• f'ompnnllitr
flr; 1J1·nzif, t\1.-tiPIJolaa

Aa·l

O PrC'~ident.e rla fiPpuhlira rlos Estarfos Hnidos do Brasil,
atfPndendo no qtw l'f'QUf'l'f'll a Companhia BrnzilPira Ga~ac
cumulafor (A. G. A.). autm·izarla a funrrionar na HPpnhlicn
pelo dPcrefo n. 11.6Rn, flp ~?;) dl' agoslo dl' 1~11:>, P dPvidatnf'ntC' rPprc~cnfada, rleercla:
Artigo uni co. H.' concedida á Com pankia Rrazileirn

GasacrJumula/01· (.4.. G. A.) autori::açâo para continuar a
(unccimwr na Jlepttblica, sttbstituida a &ttlt clenom,inaçcio
octttal 'l>cla de Companhia Aoa elo Bra:U, Akt:iebolag, em vir ..
tude da alt e1·açcto. do« U 1" e 2" elo• e&tatutos, adoptada pela

auembléa ue•·nl exttaordinaria do1 re1pectivoa acciorai8ta8 ele

4 cl~ auo1tu de f!JJO, observada• a& me& m.as clau.1ula1 qwJ
acompcmltam o citado decreto e ticamlo a alludida companMn.
vbrigdcla a cumpd,· m1 {o1·nwlicfados ulteriores aJ)iuiclaB 1JCltt
leoislct~;ao

em vtour,

Rfo po Jnnell'O, 29 da UO\'Ctnbro do 1{)2~, 101° dn lnrlr. ..
')lcnclr.twfu JJ 3.\o dll J\OIHiblicll,
AnTHun D.\ SILVA BEnNARDEB.
Jliattel Calmon dtt Pin e Almeida.

DEf:nETO N. 17. !'5~'1 -

n~o:

n

nR ;'\;O\'E:\trmn nR

1 92G

Mmult1 olosm· no orr;anumto (JC1'al das obras com.plemenfwt'es
do porto de llPci(e, a importancin de 112 :R!l()$ rm··
respomlente lÍ cmu;lrur.r;l"io, r.om Sll]wr.çfrurturo 111Piollif·a.
da. cobertm·a f~nfrp os ttl'lll.fl:!en.ç A c JJ tio Ctit•;; tio /'orlo
rle Jleci(e, e approva projecto e orçamento, na imJW1'fnn-

cia de 207 :2!2$936, para a consll'liÇt"io, em cimento m·mado, ela mesma cobertura

O Pt•e8idenlc da Rcpuhlira dos J~,;~tudo:J Unido~ dn nl'nflll,
nUcndcndo no que rn•t•pt't;~, o govc•rno fio Esf adc.l cl!' P<~•·rwm ..
hur.n, r.nnft·twhmt.e rtn ~Xt'lnt'n~llo tio J)lll'l o clr H1~r.lfr, P;l' .. 1'l
do rlr•rrclo n. H ,!l!H, fl~ 10 llr llr1.r•mh••n d0 Hl:!O, r lflnrln rrn
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vista ns infornwçõPs prPstndns ]Wia Tnspcclnrh F'f'dPrnl ele
Jlol'los. Hios n C:mac•s. dPr.rpfa:
Al't.igo unico. Fic~a glosada no nrr.amcnl.o gpr·al d:1s obras
cornplemcnt.arPs do vorto dP HPeifP, approy:ulo pPio derreto
n. H. R()(;, dn j(i de rnnin dn 1 !l?1. a imJHlJ'tancia dP ré'i;3
112:89H$ (cento c dnzo contos oifoenntos P no\'PIII.a P sni:;;

mil I'PÍS), f'OITC'SJ)OTHIPIÜP :i COllS!.!'llCÇãO, C'Olll SUJli'I':<(J'IlCflll'U
mctallica, cta cohc~rturn nnlrf' os nrnwzf'ns A .f'. B do Cúcs do
Porto de Recife, e. de acrt!nlo enn1 os docnmPntos qtte com
este baixam rubricado peln diJ'cctnt· gc~ral dP ExpPdif'ntc ch
Secretaria de Estado do Ministcrio da Viação P O!ll·ns Puhli""'
ras, ficam apprnvados o JH'ojpf'fo P rf'spnc·.t.ivn nq:anlf•rlf.o, na
import:uH·ia dn 207 :212$fl~W. (rluznntos c• sPLP conlos duzentos c doze mil novecentos n trinta f' seis réis), estf' o1·gnnizado
pela Inspcctoria FerlPral dn Portos. Rios P Cnnaes. pal'a cmntrucção, em cimento nrmndo, da mesma cobertura.
Hio de .Taneiro, 9 de novembro de 1926, 1O!'lo da TnrlPpendencia c 38" rla llepuhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDER.

Francisco Sá.

·-nRr.nF.TO N. 17. !)'77 ·--

OE

'! rm

DEZKl\mno

J)F,

I f)'? (i

(

*)

Appmva r manda executar o Regulamento para o Cm·po
rfr Jlfm·trn.hriro.ç Nacionnes
O Presidente da Hepnblica dos Estados Unidos dn Bt'nsil,
usando da aufo!'ização contida no art. 1:1 da l0i n. 1. 01 !"i, fie
9 dn .ianniro dn 1 0?0. revig-ornrlo rH'ln art. L1 dn In i n. '1. 895,
dP 3 df' drzembro de 1 n2.1. resolve approvar e mnndar ~~xecutar
o Regnlamento pam o Corpo do ''\1rn.rinhciros Narionars. que a
P.ste acompanha, rtssignndo pelo ront.ra-almirantc Arnnlrlo
Siqueira Pinto da Lnz, ministro de Est.atio rios Ne~oeios da
1\Iarinha; rPvogarlos o drereto n. 11.840, de :'fl <lr~ rlrwmbro
de 1915 e demais disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de drzembro de 1926, 105° dn fndepenrlencia e 38° da Republica.
WARHINGTON LUJR

P. om

SoURA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

ACTOS DO PODER F.xBc·· 1'1' \"tJ

Jtegulamento para o Corpo de Marinh-eiros Nacionaes, a que se
refere o decreto n. 17.577, de 2 de dezembro de 1926
CAPITULO I
ORGAN IZAQ1\0 E FINS

Art. 1.0 O Corpo de Marinheiros Nacionaes (C. M. ,N.)
á execução material dos 'trahàlhos affectos aos
;Vários ramos do serviço da Marinha de Guerra, nos navws.
corpós e estabelecinwnl os, - comprehcndemlo os "infl;riorcs"
p "marinlwiros" .
. · § 1. o Os inferiores com;tiltwm uma calcuol'ia, na h ieL'at··chia milil.:u·, enlre os suh-offi1·.iaes e os mal'inheiros.
. . § ~." Os mm·inheit·os eonstituem uma cateyuria, na hierarçl;lia militar, logo abaixo da dos inferiores, e provem dos
aprendizes-marinheiros c grmnclot; das respectivas eswlas.
dos voluntarios c dos sorteados.
Art. 2. O Corpo de M. N. ó administrativamente da jurisdicção da V. P.; terá a sua séde em um Quartel Central,
e. um com mandante - como princival auxiliar do D. G. P.que excrecní aeção dírcct.a de comrnandn militar sobre lodo o
pessoal aquartelado s_ob suas ordens immcrlíatas.
·
Milil.nrmcnf.c, as pmças do Corpo que não usl ivei'f~lll
aquarteladas ficarão sujeitas ao eouunand:tntc ou elwl'e do rupartição snb cujas ordens imrnediatas servirem.
· · · Art. 3. o Os infôi'Íorns e m:u·inhciros srrão distrihti idos
para u·~"·t·víço dos navios, t~orpos P f':·daiH)lCt~imnnlos, t~onl'ni'Ili'~
lotações appt'fl\'adas IH' lo lll inisl.t·o.
Paragrapho unko. O 1 Quartel CcJtl.ral sot·á lotado com
uma guan1it.:fio pi'Opl'ia. eómo q11alquer· navio 011 c•slahoh•I'·Ímcnto, n fllra dessa lola~ãn só dt'vt>rãn rtell1~ }H)L'InUth~l~er n:'
praças com destino ou em situacão ll'all:iÍiot·ia: e, excepcionalmente, as que o D. G. P. anforizar, sem prejuizo das domai:;
lotações ou Pxccdenlcs a cllas.
Arl. L" Os inferiores e marinhei r·us sfio pl'al,ia ..:; 1lt; 1n'f!t,
com as seguintes graduações militares:

~'destinado

0

a) Inferiores:
1) Primeiro sargento;

2) Segundo sargento;
3) Terceiro sargento.

b) Marinheiros :

f) Marinheiro nacional cabo;
2) Marinheiro nacional de f• classe;
3) Marinheiro nacional ele 2• classe;
4) t\bl.rinheiro nacional de 3 3 classe.

Paragrapho unico. Havcr{l dons sargentos-ajudantes,
sendo um "brigada geral" rio quartel, nomeado por portaria
do ministro da Marinha, mrdiantc proposta do D. G. P., por
escolha feita entre os primeiros c segundos sargentos auxiliares de contra-mostre; e outro, "mestre geral das bandas de
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musica ", nomeado por portaria do ministro, mediante concurso feito entre os primeiros sargentos musicos .
•\rL 5." Os inferiores serão preparados prtra as fnncçõ.:s
mais elevadas de suh-officiaes, com todo o esmero, vela forIIHH;ão du seu caracter, desenvolvimento de smts aptid5es de
mando na dil'ecçãu elementar c na cxecw:ão de scrnços e
exercício:-;, devendo demonstrar perfeitos conhecimentos de
suas t•spccialidadcs.
Art. 6. o. Os marinheiros devcJ·ão ser obsm·vndo::; atf.enLa··
mente e orientados cõm cuidado, occupando posi~·ões ttuc não
exijam grandes conhecimenlos nem responsabilidades cspceJaes. para ~erem convenientemente scleccionados, conforme
a :-na eonduct.n mil i I ar c 3J)plkação que revelarem.
Arl. 7." O Corpo riP 1\t. N. c~ consliluido pot· ··._t•ct;ões dJ
auxiliarPs-especialistas" para os inferiores, de convé'5, machina~ e aviacão; c por "companhias de praticante:; de c~pcciali
dadcs", "companhia de sem especialidade", para os marinheiro:; dos mesmos scrvicos, "companhia d9 musicos" e ''companhia de corneteiros e tambores''. J>ara os ;ureriorcs ~ mal'inhciros musicos.
Parag:rapho uni co. Todo o pe:-'soal incluido no Corpo de
Jl. ~. terá a sua primeira praça na companhia de ·'sem espeeialidadn ", com a graduação de marinheiro nacional de i•
clas~e. se provier da Escola de Grumetcs, e de 3R classe se
provier dircctamente da Escola de .\1H'endizcs, ou fôr volnntario ou sorteado, podendo sc1' transferido para as companhias
ue especialidades na fórma prcscripla neste _regulamento.
Art. 8." Os infcriorc:; c marinheiros do corpo são grupados, segundo as grandes ::;ulJ-uivi5ões do lH.'::;:;oal da Marinha
ue Uuerra, em:
a) Scrvi(.:o dl' com·(;S (8. CV.);
b) scrvit;o gemi de machinas (~. G. :\L\);
c) Serviço gct·al de aviacão (S. G. A\');
cl) l\tusica. comprehendcnuu a banda marcial ~ handa de
corneteiros c tambores.
Art. U." Para os "SPrvicus de Convés''. haverá 10 sccçücJ
de auxiliares-especialistas:
·
i) Para o serviço geral c manobra do navio;
a) auxiliart~s de conlra-ml'sl.n•::; (.\E-G,l).
!?) Para os serYiço~ csp1•ciaPs:
o) auxilinrPs-artillwit·os (AE-:\);
b) auxiliares-l.orprdistas-mineiros (A!-1~-T;\J):
r.} auxiliat·es-sigmtleiros-timoneir·os (_\E-:-51');
d) anxiliarcs-telcgraphistas (.\.E-TL);
e) auxil iares-submarini~la:; (c\E-SB);
f) auxiliares-esert~\'t'nl es ( :\E-E8):
t1)
<lllXiliar·es--l'inis (AE-Fl. );
h) auxiliar·f':-i-f'lli'I'J'Illl'il'os (.\E-EF):
i) :ttrxiliar·•~:-;-al'lificf's dl' connSs (.\1~-.\.ll-CV) .
.Art. 1O. Para o :-il't'Yit.:o g•'ral de maehinns haycr·à cin~o

sccçücs ele nuxiliarcs-c.~:pt•cialislas:

1) Para o Ramo d1~ Conduet;ão:
a) auxiliares-nmehini::,;tas L\E-:\1.\);
b) auxiliares de caldeiras (AE-CA);
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c) auxiliares-motoristas (AE-l\10);
auxiliares-electricistas (AE-EL).
2) Para o ramo de artifices:
a) auxiliares-arlificcs de machinas (AE-AR-~lA) ,
Art. 11. Para o serviço geral de aviação haverá uma
secção de auxiliares-especialistas:
a) auxiliares-artifices de aviação (AJ~-AR-AV).
Arl. 12. .Para os serviços de convés haverá nove companhias.
1) Para o serviço geral c manobra do navio:
a) companhia de sem especialidade (SE).
2) Para os serviços cspeciaes:
a) companhia de praticantes-artilheiros (PE-A);
b)
companhia de praticanlcs-torpcdistas mineiros
(PE-T-'1);
c)
companhia de
JH'a~icantcs-signaleiros-timoneiros
d)

(PE-ST);
·

companhia de praticanles-Lelegraphistas ( Pl~-TL);
companhia de praticantcs-snbmarinistas (PE-Sll);
f) companhia der pratic:mtcs-cscreventes (E-ES);
fl) companhia de praticantes-enfermeiros (PE-EF);
h)
companhia de praticantes-artífices de convés
d)
,~)

(PE-AH-CV.

Art.. 13. Para o serviço geral de machinas haverá cinco
companhias;
t) Para o rnmo de eondncçiio:
a) co111panhia de JH'al icantcs-mach inisl as (PE-1\L\);
l~) companhia de praticantes-foguistas (PE-F);
c) eompanhia de pralicantcs-motorisf.as (PE-l\tO);
cl) companhia de pralicantf's-eleclricislas (PE-EL).
2) Para o ramo de artífices:
a)
companhia de praticantes-artificcs de machitm::;
(PE-A.H-MA) •

Arf.. n. Para p ser\'i<:O geral de !lYiação haverá Ullll\
companhia:
a)
companhia de praticantes-artífices de aviação
(PE-AH-AV).
Art. t5. 05 inferiores, auxiliarcs-cspccialislas, são clas-

sificados segundo as suas graduações, em:
a) auxiliar-especialista de P classe (I" sargento):
b) auxiliar-especialista de 2• classe (~o sargento) ;
c) auxiliar-especialista de aa classe (3° sargento).
Art. 16. Os marinheiros das companhias de praticante~
dP. e['peeialidade são classificados, segundo as suas graduafJÕcs, em:
a) praticant.e cabo (marinheiro nacional cabo) ;
b) praticante de t• classe (marinheiro nacional de t•
classe);
c) praticante de 2" classe (marinheiro nacional de 2•
cla~sc) .
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Paragrapho tlllico. N:i ,~;1Ínpanhia de pratimintes-fuguíslas I' na companhia de pratit:nnte::;-artificcs de maehinas haYerú, n·.srwel.ivamcnte, '·ear\'oeiro::;" c "aprendizes-m·t1 ricos",
todns com a graduação de marinheiro nacional de za classe.
Art. 17. Os marinheiros das companhias de: sem espeeialidades", "músicos", c "corneteiris e tambores" terão as
seguintes graduações:
1) Na compailhia de sem especialidade (SE) :
a)

marinheiro nacional cabo;

b) marinheiro nacional de P classe;

e) màrinhciro nâcional do 2• classe;
ri) marinheiro· naciohal de 3" classe).

2) Na eomp~mhi:i de mnsicos · (MU):
a) sargento-ajudante;
b) primpiro-sargento;
c) segundo sargento;
d) terceiro sargento;
e) marinlwiro nacional cabo;
f) marinheiro nacional de t • classe;
q) marinhriro nacional de '2• classe:
!t) nHtl'Ín hei ro nnrwnal df' 3n classe.
3) Na co111panhia dP t•omelcir;os e tambores (CT):
a) marinl11dr·o naeional cabo:
b) marinheiro nacional de P ~lasse.
c) marinheiro naeionnl de ~" elnsse;
d) nwrinhcil'O nar.iollal de 3a elass(~.
Art. 18. Os auxiliares-esvrei:llisl.as-arf ificf's e pratie.antes-arf i fices h•I'ii.o os spguintcs of'l'icios:
a) ós de convés: eaq)inteiro-calaFafe, pinloe e IWdndro:
b) os de machinas: torneiro, ferreiro, caldcireirr:• ri~ cc--

br<•, fnndidol', soldador e modelador;
c) os d<~ aviação: motoristas, montador, earpinf.~iro, caldcreiro e plwtographo.
Paragrapho uni co. O Governo podcr(t ercar nas Ci'fJecialirlades do artificcs outl'os officios, sem que nPnhun, dellcs
constitua seeção ou corn]lanhia :í part.e.
·
Art. 19. Os cffectivos das secções de auxiliares-especialistas c d'as diversas romranhias do Corro de ~!\1'. N. serão
annualmenfc, fixados pelo Governo, a f tendendo :b; neccssidad?.~
do. serviço, e conforme ~s disposic}õ·es das Leis da Fixação da
For·ças Navaes e da Despeza Geral da Republica, mediante
proposta da D. G. P., enviada até· 31 de janeiro. ·
CAPITULO· li
ALJSTAMF:NTO, ENGA.J AMEN'fO R RiEENGAJ AME.NTO

, . .Art. Úl. Para o ali si amcnf.o nas fileiras do Corpo de
M. N'. sfío indisprnsavris as seguintes rondif,'lõcs:
0.) ser hi·asilnit'o nato ou nat.uralizarlo;
b) ser maior do J G annos c menor df\ 30;
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c) ter robustez physica provada em iuspecção de saude;
d) ter moralidade e bons precedentc5 (confirmados pela

identificação para os não procedentes das escolas);
e) ser vaccinado ou revaccinar-se.
Paragrapho unico. Para o alistamento dos menores de
21 mmos, não procedentes da Escola de Aprendizes, é doeumento indispensavel a aulorizacão legal, firmada pelo rcsponsavel.
Art. 21. O assentamento de praç,a é effcctuado pelo commandante, em ordem do dia do Corpo, tendo em vista as vagas
existentes no estado effectivo, conforme a Lei do Orçamento
da ,~h:trinha ou decreto especial do Governo.
Paragrapho unico. Quando por qualquer motivo houver
vagas em varias classes, poderá ser alistado um numero total
igual ú somma das vagas existentes em todas as classes.
Art. 22. Ao assentar praça por occasião do alistamento
o marinheiro prestará juramento á bandeira nac.ional, feito em
acto solemne, deante de toda a guarnição do quartel em
"parada", exprimindo-se nos seguintes termos:
"Ali~tando-me como praça do Corpo de Mari.nhe1ros Nacionaes prometto regular a IRinha conducta pelos preceitos da
moral, respeitar meus superiores hierarchicos, tratar com affcdo meus companheiros de armas e com bondade e justiça
os que venham a ser meus subordinados, cumprir rigorosamente
as ordens das autoridades legues competentes e votar-me inteiramente ao serviço da minha Patria, symbolisada na bandeira nacional, cuja integridade, honra e instituições defenderei, sacrificando, se necessario fôr, a minha propria vida".
§ 1. o Na cerimonia do juramento á bandeira o mesmo será
lido pelo irpmediato do Corpo, junto á bandeira desfraldade c
durante a sua leitura os novos marinheiros deverão estar for-mados em frente á guarnição do quartel em acto de mostra,
com o braço esquerdo estendido horizontalmente para a frente,
e dirão em voz alta: ~'Assim o prometto", prestando em .:eguida continencia á bandeira ao som do hymno nacional, emquantú
a guarnição do quartel apresenta armas. Terminada a cerimonia os novos marinheiros entrarão em formatura e desfilarão
em continencia á autoridade superior que presidir ·á mesma.
§ 2. o O assentamento de praça dos aprendizes e grumetes
será contado da data em que se recolherem ao (À)rpo de Marinheiros para esse fim; o dos sorteados, conforme o Regulamento para o sorteio; e o dos voluntarios e praças oriundas de
outras corporações, desde o dia do assentamento ou transfcI'cHcia.
Art. 23. Os grumetes que terminarem o curso da respectiva escola, forem approvados com distincção nos exames
:finacs, c tiverem exemplar comportamento, serão alistados
como marinheiros nacionaes de 2• classe na companhia Jc semespecialidade, mas, como premio pela sua applicação, deverão
preencher para o accesso ú 1• classe a metade apenas das condü;ões regulamentares de promoção.
Art. 2-i. Ao assentarem pracn, os marinheiros na0ionat~5
receberão um numero de ordem que conservarão até dou:;
~umos depois de realizarem baixa do serviço da Armada, por
qualqner que seja n motivo, sendo este numm·o consiucrado
vago depois de expirado esse prazo.
Lds de 1927- Vol. li

40
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Paragrapho. unico. Os sorteados e voluntarios durante os
primeiros seis mczes de praça, salvo urgente necessidade do
serviço a bordo c por determina.cão especial do Ministro, deverão permanecer aquartelados para instrucção de recruta de
infantaria, cxercieios physicos c Hauticos, aulas de primeiras
loUras e quatro operaQÕ,es.
Esses conhecimentos deverão set· ministrados intensivamente, afim de quo a nova praça não fique em terra além du
referido prazo.
Art. 25. Os inferiores c marinheiros poderão sf:'r engajados ou rcengajados, depois de findo o seu tempo legal d~
serviço.
§ 1. o Engajado é o inferior ou marinheiro que, t~rmin:H1ü
o pcriodo do sou tempo legal de serviço, continuar alistado ou
vier alistar~sc como !)raça do corpo por um novo pcriodo.
§ 2. o Recnga,jado é o inferior ou marinheiro qne, terminado o segundo período do seu tempo legal do serviço, continuar alistado, ou alistar-se novamente como praça do corpo.
por outros períodos snccessivos.
§ 3. o Só poderão ser engajados ou reengajados os inferiores ou marinheiros que pela sua conducta assim o mcrccarn.
§ 4. '' O engajamento c o rcengnjamento serão cffectuados
pelo commandanlc do r.orpo de 1\'larinheiros Nacionaos em ordem do dia do mesmo corpo, c sempre na mesma cb!Sf>C OlJ
~raduação.

Art ..26. Os inferiores on marinheiros quo não inlcrrom-·
porem o seu f mnpo de serviço com a baixa, c forem •~ngaja
dos ou reengajados, continuarão na mesma Rocção on companhia a que pertencerem, com a mesma gradua(;ão, sendo
dispensados em tacs _casos para o assentamento da nova praça
a cerimonia do juramento ú bandeira c qualquer exame do
habilitação.
Art. 27. Todo inferior ou marinheirh que tiver baixa
do f;CI'Vif}o JWL' eoncln~ão fio I nmpo Jrgal, por in:-;pneção do
~:meio, asyh1•lo ou não, ou por· nxt·ltrsão do serviço, ser·é! con~idcrado c:r:-1rraçn do Ccn·po de M. N. c devcrà SN' mandado
apresentar á Direcforia de Porws c Co~tas, eom guia do corpo,
afim de receber a ·J:-tctcrncta de reservista, antes do acto 1la
baixa.
§ f ... O engajar:1enf/.) 'lll recnga.iamcnio das e.r,-praças, será
autm·izado pelo director geral ao pessoal, em despacho exarado no requerimento do intcerssado, devidamente informado
pelo cummandantc do corpo de M. N.
~ 2. o Os que se cngaj<H'cm ou ~·rcngajarmn tlc!Jn·o tlo
pra:r.o de seis Inozes n conta!' da data do desligamento do Corvo
de M. N. ú da am·•'sentação para o engajamento ou rcfmgaj:.\mcnto, eonl.innarão no serviço como si não tivessem realizado
baixa. sem direito, JlOr(Ílll, aos vencimentos c vantagens do
trm}w t'lll que csfivl'l'<'lll fól'a das fileiras.
§ :3." Os que se enf!.a.iar~m ou rrcnga.iarem depois do (':\pirado psso prazo, tf'rão a nova pr::u;a com o mesmo nnmcro si
ainda ni\o tiver sido consideraQ.o vago; só contarãfl antiguidade de graduação, tempo de omharqun c drmais eondiçõo"
para o acccsso, a partir do engajamento ou rcengajamcnto;
doze meu's ctepois Ynltarão a receber a gratificação rle exem-·
piar comporl.amonto, si já a recebiam na occasião da bajxa.
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§ 4. o Exc~pcionnlmentc, o ministro poderá mandar da:a.·,
na mesma clm;se, ao inferior ou marinheiro que tenha estado
fóra elas fileiras, com baixa por conclusão legal de tempo de
serviço, nova praça, sem a clausula de engajamento ou r~
engajamento.
Tal excepção só se poderá verificar si houver vaga.
§ 5. o Em qualquer caso, os que pertenciam ás set~ções ,ltJ
companhias de especialidade só serão nellas readmitiid-.Js depois do approvados no exame de habilitação dos assumptos technicos exigidos para a sua graduação, de accordo com o disposto neste regulamento.
§ 6. o. Os cabos que perderem o direito :i promocão a.
3" sargento na fórma do regulnmenlo para a Escola ele AR.
não poderão ser reengajados.
~ 7. o Os inferiores que forem analphabetos ou que demonstrarem não possuir preparo sufficiente, verificado por
duas reprovaçõ-es nos exames de accesso á graduação immcúialamente superior, não serão recngajados.
Poderá o ministro, entretanto, abrir excepção, a seu critcrio, para os que tenham mais de 15 annos de bons serviços :í.
1\larinha.
Art. 28. Tanto as praças como as ex-praças canüidaf.as
ao engajamento ou rccngajamcnlo, em qualquer caso, Se['ão
submettldas á inspccção de saude, para verificação da necessaria robustez e aptidão para a vida do mar.
CAPITULO UI
DA CLASSIFICAÇ:\0 NAS. COMPANHIAS DE ESPECIALIDADES
E DAS TH.\NSFimENCIAS
I

Art. 29. s~rão classificados em uma das companhias t1e
espeeialidado o para. ella immed iatamenf e transferidos, de~de
que haja vaga, os marinheiros nacionnes da companhia de
~em-especialidade, que satisfizerem as condiçõ,es para ess-3
fim exigidas no presente regulamnto.
§ 1 . o As praças transferidas para qualquer companhia de
especialidade contarão, como s.i houvesse decorrido na nov~,_
comvanhia, o tempo de estagio, bem como o tempo anterior em
que, na classe considerada, tenham estado affectas ao serviço
da especialidade, para todos os cffeitos, excepto para perecpção
de vencimentos e quaesqucr vantagens a que só possam fazer
j 11s depois de classificadas.
§ 2. o Do mcsm.Q modo será contado o tempo em que as
pl'aças S~~ ou do Regimento de Fuzileiros Navaes frequentarem
com aproveitamento os cursos de enfermeiro, fieis c escrevenl os cta Escola rle AE.
§ 3. o Em qualquer dos casos, porém, a antiguidade da
praça na nova companhia será contada da data da transfe ~
rene~ ia.
Art. 30. Para os effeitos de classificacão nas companhias
de praticantes de especialidade, abaixo mencionadas, serão
destacados, para fazerem um estagio regulamentar de seis
mczl's, marinheiros nacionaes (SE) nas seguintes condiçõc~:
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a) para as companhias do praticante-artilheiro, f.orpedisf.a-minciro, signalciro-timoneiro, artífice de convés o escrevente marinheirog nacionaes de 3" ou 211 classe:
b) para as de praticantes dos ramos de conducção e de
artífice da S. G. MA., os de 3• ou 2a classe;
c) vara a de praticanLc-artifice de aviação, os de 3• ou
2a classe;
d) para a de praticante-telegraphista, os de P ou 2" rlasse;
c) para a de praticante-enfermeiro, marinheiros nacionaes, cabos;
f) para a de praticante-submarinisla, os de 2" classe;
(J) para as de musicas, corneteiros c tambores, os de 3" ou
2• classe;
§ 1..? Os marinheiros nacionaes destacados para fazerem lJ
estagio findo o mesmo serão submettidos a um exame tcchnico 'em que terão a nota de "habilitado" ou "inhabilitado".
§ 2. o Os marinheiros nacionaes de 3" classe que forem
habilif ados nos exames referidos, para as especialidades dos
S. CV. e S. G. AV., serão transferidos como praticantes para
a~ J•espeetivas companhias, com n graduação do mal'tnheirl.l
naeional de 2" classe, praticante da companhia respectiva; os
de 2• classe snrão transferidos na mesma classe.
§ 3. o Os marinheiros_ nacionaes de 3" ou 2" classe, que
forem habilitados nos exames de estagio das especialidades dos
l'amos de "eonducção" c de "artificcs" do '81. G. M~ .• serão
transferidos com a graduação de marinheiro nacional de
2" classe, respectivamente, para as companhias de praticantesfoguistas como cm·voeirn c para a companhia de praticantesartífices como aprendiz-arti(ice, devendo ser lançada em suas
cadernetas subsidiarias uma nota explicativa da especialidade
ou officio em que se iniciaram.
§ 4. o Os marinheiros nacionaes de 2• ou i" classe que;
forem habilitados no exame de estagio de tele.graphia, serão
transferidos como praUcantes para a respectiva companhia; os
de i a classe conservando a mesma graduação; c os de 2" classe,
promovidos á primeira, desde que satisfaçam a cxigcncia de
habilitação nos assumptos geraes para o accesso a essa classe.
§ 5. o Sempre que as companhias estiverem reduzidas a
menos de 75 % do seu effectivo total, ou quando o ministro
determinar, o estagio srrá de trcs mczes.
Art. 31. Para os effeitos de classificação nas companhia c::
de praticantes-submarinistas, serão destacados marinheiros
nacionaes de 2n classe, da companhia de sem-especialidade, os
quaes só serão transferidos com a mesma graduação depois do
approvados no curso pratico da Escola de Snbmersivcis, que
constituirá o sc~1 estagio especial.
Art. 32. Para os effeitos de classificação nas companhia:J
de praticantes-enfermeiros, serão matriculados cabos, da companhia de scm-especialidadC', no curso de auxiliar-especialista
correspondente, os quaes serão transferidos, com a mesma graduarão, depois do approvados.
Art. 33. Para as companhias do musicos o cornc!•'iros e
Iamhores, sPrão transferidos com a mesma graduação, marinh(lii•ns nacionars de 2a c 3n classe, da companhia do sem-especialidadn. dnsdt~ qtw srjam approvaclos nos exames dos assum-

plos n·bfiyos.
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Art. 34. Os marinheiros da companhia de som-especialidade, serão mandados iiestacar, pelo D. H. P., nos rnezos de
janeiro e julho, para fazerem o estagiO Ias diversas especialidades; e, no mez de fevereiro, serão designados os que devem
cursar a E. AE., bem como os que so devem iniciar como
musicos, corneteiros e tambores, por proposta do comman-·
dante do Corpo, sendo as relações nominaes publiradas em
Ordem lo Dia do Estado-!Mnior da Armada.
Paragrapho uniso. Deverão sempre ser obsoryaflas a~
vagas existentes nas referidas companhias.
Art. 35. O estagio dos marinheiros SE ppara classificação nas varias companhias será feito, de regra, a bordo e em
serviço normal, excepto quando o Ministro baixar instrucções
especiaes sobre o assurnpto ou nos seguintes casos:
a) para os de telegraphia que será na Estação Central
Rad iotelegraphica;
b) para os de. esçripta e rnusica, que será no quartel cemtrai do Corpo;
c) para os de officios de convês, que será de preferench
em officinas do Arsenal;
d) para os de submersíveis, que ser:í na Escola de Submersíveis e Armas Submarinas;
e) para os de aviação, que será nos Centros e Bases d·~
A" i ação Naval.
§ i. o Os seis mezes de estagio para telegraphia eonstarão
de dous períodos de tres rnezes cada um; o primeiro de ensino
technico elementar, conforme programmas periodicamnte estabelecidos, e o segundo de pratica intt>nsa de transmissbo e
recf'pçbo.
~ 2. o O ~::;t.agio para submarinistas sorti. o rlctcrm1narlo no
RPgnl:mwnlo para a F..~(~ola dn Rnbmrrsivcis e Anna:; Sub-·
mar i nas.
§ 3. o Para os candidatos a praticante de escrevente o estagio comprehenderá. princi})almente pratica de dactylographia
e corrcspondencia officia" com complemento de reclacção em
geral.
§ 4. o Para os candidatos :i especialidade de saude não ha
propriamente estagio; a sua habilitação para praticante de
enfermeiro é feita mediante o curso de auxiliar-especialista
correspondente.
§ 5. o O estagio para artilharia, signaes e timoneria, torpedos e minas, carvoeiro e artifice, será feito no correr do serviço, c será exclusivamente pratico e material.
Art. 36. Serão designadas para estagio, em primeiro
logar, as praças SE que, sabendo ler e escrever, desejem seguir
urna especialdiade; em segundo logar, as quo nas mesmas conniçiões, forem escaladas obrigatoriamente, vor falt.a on difficuldacle de voluntarios.
§ i. o Em ultimo ca.~o poderão ser designados mesmo os
marinheiros que não saibam ler c escrever, excepto para as
especialidades de telegraphia, signaes c escripta.
§ :? .-i Os marinheiros inhabilitados no fim do estagio, pela
primeira vez, deverão repctil-o; si novamente inhabilitados
não poderão continuar no csfngio nem servir mais na c:-;pecialidade em que não tiYerem cxito. Poderão, entretanto, es-
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colher ou ser designados para outra especialidade, ficando, Cl<t
caso contrario, na companhia SE o na mesma classe.
Art. 37. As vrnças do Regimento Naval c do Exercito,
que tiverem mPnoR de 30 nnnos, podPrão ser transferidns para
o Corpo de M. N. e elassi fica das nas eomtlanhias, nas sPguinI.P-s condições:
a) como marinheiro nacional de 3" classe, classil'icadas na
companhia de sr~. sem nenhuma exigPncia de hahilil.~te.fiu lechnica, desde, porém, qnc sailmm ler c escrever, e ~enlJam
bom comportamento;
b) como marmheiro nacional do 2 11 classe, classificadas n \
companhia de SE, musicas ou corneteiros c tamborc-;, desde
que sejam approvadas nos Pxames a que forem suhmt~tt.ida:;;,
dos assurnplos rcspecti \OS c corresvondentes ao acce::;;-;o p~u·:~
gr·aduação de 2" classe;
c) como marinheiro nacional rabo, por determinação cxrr-pcional do Ministro, ouvida a Dircdoria do Pessoal, se já o
for'cm em suas corporaeõcs de origelll, c classificallas Jla eompanhia de SE, musicol' ou Cl)l'llcleiros e tambores, desde que
sejam appi'Ovndas nos exames a que forem submettidas dos
assumptos respoctiYus e coiTespondentes ao aecesso para =t
gr·aduaçíio de cabo;
d) os cabos do H. V. N. que forem approvados ua J<:.
AE, conforme o respectivo l'f'i;Uiamento.
Art. 38. Os comntanllanles dos navios c direc.torcs dos
estahC'lcdmontos scienf.ifir.arão ~o corpo, dos marinheiros sob
suas (JI'(]cns qne descjarPrn fazf'r ogf.nf:do nas rsvecialidades
para os fins de dcstaqun, corn a infoJ'mação se o marinheirtl
está nas condições estabelPcidas ncsu~ regulamento, afim dP
que o commando do corpo informo :i D. P.
Art. :19. Os inferiores não poderão mudar de secções
adaptando onfra espccialidarlo differrmtc; e aos mal'inlteiros.
depois de 1" classe, não será mais perm iU ido mudar de companhia rlc especialidade para outra.
§ f.o As praças de eonvés c as MU c CT que ,por rlefeifo
r•hysico, não possam continuar a prestar ~wrviços na Pspecialidade. seriio tr:1nsfrridas para a secção de AE-CM sn fornrn
inferiores, c pnrn· a companhia de SE se forem marinheiros.
~ 2.n Os aetuans 1PE-F cont.racfados
eontinnarão a ser
transferidos para as v~ rias companhias do S. G. MA, ;í mr-dirla o.nn o rcqnerr,rem, dAsde que se.iam brasileiros natos on
nafnralizados. afó a ~ornplef.a extinrçfio rlcssa elnsse, eontandn
TH\R novas companhias fodo n tempo de conl.raclndoç; romn si
Jlf'll:)~ Uv:>ssf' occorrirlo.

r.APITULO IV
DO TF.MPO DE SEflYI(:n F. f:OMPflOMJRRO

'Arf.. -\0. 0 fr>rnpo ifr> Sf'rVÍCO f'Xig-irfo no pessoa] rnm pr:v:a
no f!orpo ele 1\f:-trinlwiros :\ 1f1f'ionnf'~. Sf'rá:
a) dn novr nnnos. pnrn os procNfrntrs
Aprendizes Marinheiros e de Ornmetes;

das

F.srnlns

ele
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b) de tres annos, para os engajados, reC'ngaja<.los e volnn-

t.arios;

c) de dous annos, para os sorteados, a titulo de instrncção.
Art. 41. Os infertore~ c marinheiros contam, para todm
os cffcitos o temp(J de snrvico militar effcc.tivo prestado na
Marinha on no Exereito, inrlusi.vc o tempo do f'(~rviço prestado corno Ill::u·i.nheiro ou fogui:;l a eonlract.ado ou ext.ranumnrario. Contam unicamente para reforma: o tempo de aprendiz
c operaria d0s arsenac~ c officina:-; cto Governo, á razão de 300
dias por anno; c até trcs :mnos no maximo o tempo de curso
das Escolas de Aprendizes c Grumctes.
Art. 42. Não será contado eomo tempo de serviço pay·a
os cfft·•itos legues o tempo ctc cumprimento de sentença, passada em julgado.
Art. 1.3. O tempo de serviço em campanha será contarlo
pelo dtibro para effritos de baixa do serviço, reforma, interstirio de 1Jromoção c emharqnc, sendo como tal contado toflo o
f.pmpo em que o inferior on marin'heiro receber o I crço do
camp:mha, de accôrdo com as instrucções expedidas pelo Uoverno; não ~erá, por(~tn. cont.arto pelo dohro para qnalque;·
nulm rf'fpif.n, como para adtlic·ionar~ de 10 o/o e 15 %, estagi;1
011 curso.
Art. H. Os inferiores nomeados parfl o Corpo de SuhOffiei:ws, ou ao srrcm matriculados em qualquer cur8o, JHlra.
e~s'' fim, compromrtter-se-t.ão, prc~viainente, a
~er;vir á Marinha de nuerra na nova categoria pelo prazo minimo do cin··
co annos, a conl ar da tlala da rurlaria de nomra<,:íio como
suh-official.
Art. ·~5. Os -cabos, para serrm promoyirloo::; a terceiro~
~argf'nl o:>, deverão eompromf'Lt.cr-sc a serv1r
tí Marin'ha <lu
Gunna. pelo menos por· mnis rineo annos, n contar da data fia
promor_~ão n essa nova gradua~ão. caso o scn h~mpo
rle servir:o venha a terminar antes deste prazo, ~~ompromisso esse
qtw dPverá ser as~mmido J"-rr;viamr.nte. como condição pat·a
malricnln nos cursos rta E. AE.; c os marinheiros voluntarios
fllH' dpsr,iarr.m classifieação em C)ttalqnrr companhia rle especin lidnde dr'vPriio compromnttPr-SP, nnfrs r! r fazerem o estagio, a servir por mais de trcs annos, como engajados, no caso
de logrnrnm classifkar.ão.
Art. Hi. O compromisso ctn que t.rata o artigo anterior.
prrsf a do pelos infcr·iorrs (' marinheiros, dcvrr:í ser rcgistrarln
em Jino proprio c frft.o em termos claros. o~ primeiros farfi')
o rompromisso na D. P., f' os ultimos no qnarfrl dó Corpo.

CAPITULO V
DA BATXA, DA BXr.LUR.~O, DO ARYLO E DA Jlll)FOfiMA

Art. lt7. Os inff'riorrs e marinheir~ do corpo trrfín
brdxa .-lo serviço nns srguintrs conrlit::õrs:
n) por ronelnsfío rlo tempo lPgaJ;
h) pnr inraparidnr1f' ph;vsira. p1·ovacta f'Tn
insprrção df'
~~urlr:
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c) por isenção legal, ou verificação de que o ali~tamento
foi irregular, casos em que será annullada a prac,:.a.
§ 1. No caso da lettra a o commandante é competente
para conceder a baixa.; no caso da lettra b o D. G. P. ; e no
Ja lettra c só o ministro poderá del.erminal-a.
§ 2. Não será concedida baixa antes de conclusão lega1
do tempo de serviço, sinão nas condições das lettras b e c deste
artigo, a menos que o ministro expressamente o determine,
por excepção depois de indemnizada a Fazenda Nar,ional de
qualquer debito em que haja incorrido a praça.
Art. 48. O inferior ou marinheiro que concluir o seu
tempo legal de serviço e não desejar engajar-se, ou rccngajar~P, tem llireito á baixa irnmcdiata.
Art. 49. Em junho e dezembro de cada anno, o commandante remetterá á Directoria do 1Pessoal a ·relação nominal
das praças que terminam o tempo legal de serviço no semestre seguinte, para a sua publicação em ordem do dia do Estado-Maior da Ar1pada.
Paragrapho unico. As praças que deseja.rem engajar-se
ou reengajar-se, deverão fazer a necessaria declaracão ao.,
commandantes sob cujas ordens servirem, os quaes a transmit.tirão ao commandante do Corpo de Marinheiros Nacionaes, até
30 dias antes da terminação do tempo legal de serviço, acompanhada de uma informação sua sobre os prceedentcs militarr~
c moraes, e sobre a conducla rlas praças.
Art. 50. Os inferiores c marinheiros que por seus má o-;
preceJentes militare:;;, ou m:i conducl.a, não devam ser engajados ou reengajados, tertio hai:ra do serviço, por conclusão do
tempo legal, com a declaração de não convir o seu engajamento
ou reenqajamento. ficando inhahilitados para cxercPr qualquer
funcção a bordo dos naYios on nos ('sfalwlccimcnt.os da Marinha.
Paragrapiho unico. A baixa nessas condições ficará ao
criterio do D. G. P., que poderá., não obstante, mandar engajar a praca, sujeito esse acto ã re'Visão do ministro.
Art. 5f. O.c:; inferiores e marinheiros de exemplar comportamento que realizarem bai.xa por conclusão do têmpo legal de serviço, depois de terem servido. pelo m.enos, âurante
seis annos, terão preferencia para os empregos subalternos da
Marinha e ficarão dispensados do pagamento de quaesque~
emolumentos para a matricula nas Capitanias de Portos, de~de
que possuàrn a sua cadei~a de identi~içação.
Art. 52. Os inferiores e marinheiros qu~ v.erificarem
baixa teem direito á passagem gratuita nos navios mercanteR
e nas estradas de ferro. para regre~sarem ao Estado de sn~
procedencia, si assim lhes convier, em za classe para os pri.~
meiros e 3a classe para os ultimos.
~ 1. 0 Quando não houver passagem de za classe a borde'.
terão os intc~i9res direito á 1a classe.
~ 2. 0 Os quo flcsisf irem
desse regresso por occasião rh
baixa perderão direito ft passagem.
Art.. 53. 1Pnra os effeitos de exclusão do serviço rla Marinha rte Guerra deverá ser observado o que dispõem, so·bro o
0

0
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assumpto, o Regulamento Dis-ciplinar e o Codigo Penal da
Armada.
Art. 54. Ao realizarem a baixa ou ao serem exclui dos, os
inferiores e marinheiros farão o seu ajuste de contas no quar-wl do corpo, de acc!)rdo com a legislação vigente.
§ 1. 0 No caso de ficar apurado debito á Fazenda Nacional,
o commissario que fizer o ajuste de contas dará conhecimentc
do facto á :pirectoria de Fazenda, afim de ser: responsabiliza ..
do o culp_ado pelos abonos indevidos.
§ ~.o O debito dos inferiores e marinheiros á Fazenda Nac,ional não impede a sua baixa por conclusão de tempo, incapacidade physica ou isenção legal.
Art. 55. A baixa ou a exclusão do serviço c consequente
desligamento do corpo, só serão tornadas effectivas depois de
sua publicação em ordem do dia do referido corpo, na qual
serão claramente indicados os moUvos que a determinaram.
§ Lo Nos assentamentos dos inferiores e marinheiros que
realizarem baixa, oq forem excluidos, será transcripta, na, integrá, a ordem do dia do commando do corno, que a autorizar.
sendo a elles entregues, mediante recibos, as respectivas ca-dernetas subsidiarias com o competente ajuste de contas.
§ 2.0 As baixãs ou exclusões serão communicadas ao Gabinete de Identificaç.ão com a declaração dos motivos- ·que as
determinaram, para o competente registro, sendo apresentadas pelo commando do corpo a essa repartição as praças en~
questão, que a hi tirarão a sua ficha dactylocospica.
Art. 56. Os inferiores c marinheiros continuarão a gosar
das vantagens do asylamento, nos casos a,baixo estabele-cido~.
sendo a inclusão do Asylo de Jnvalidos da Patria determinada
em aviso rio ministro, sempre que a junta medica, no laudo de
inspecção, declarar achar-se a praça invalida para o ser:viço
da Armada, não podendo angariar mPios de vina:
a) por feriment.Q ou lesão recebida em combate;
b) por ferimento ou lesão resultante de dmmstre ou accincnto em acto de serviço;
c) por molesfia aqquirida em serviço;
d) por soffrer das faculdades mentaes e não conseguir
restabelecer-se depois de um anno de internação no HospiciG
cle Alienados, ou em estabelecimento congenere;
e) por velhice ou molestia por longo tempo de serviço,
Art. 57. Os inferiores P marinheiros terão direitO á re~
forma, de accôrdo com as disposições da legislação em vigor.
Art. 58. Os individuas viciosos, os que tiverem cumprido
sentença, os que tenham sido expulsos de outras corporações
militares, e que ihndindo a fiscalização das autoridades, conseguirem alistar-se no corpo, serão excluídos a beln da dtsciplina, por ado do ministro, logo que taes factos ~ejam verificados devidamente. Serão tambem excluídas as praças reeonbecidas como desertadas de outras corporações militares,
cuja apresentação ás autoridades correspondentes será feita
com a declaracão das desp~zac; fritas no corpo, para Qne in~
demnizem á Fazenda Nacional.
1
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CAPITULO VI
DAS PROMOÇÕES

Art. 39. As promoções dos inferiores e marinheiros de
Corpo do Marinhoiros Nacionnes serúo feitas sómente por antigHidado de classe dos que houverem satisfeito as cundil;õPs
dn accosf!o estal;lelocidas neste regulamento.
§ J ." Serão rPalizadas sóme11fe em 11 de junho c 15 de no\ Nnbro.
~ .2.0 O miniRtro da Maeinhn, atf endcndó á necessidade dn
completar os effentivos do qualquer companhia, poderá autorizar o n. G. iP. a fnzer prmnor:õos mn outras épocas aproVI'if.:mdo sempr(' para faes fins ns praças qne, não tendo Jlel'·d ido a condição de f'xmnplar comr~rf.nment.o. j1l. honw'T'Nn satisfeito :í~ condicões dP aocesso o não I enham logrado vromor;ão nas f;pncas r"egulamentarcs.
Ar L 00. O nccesso será g-radual e successivo desde marinlwiro nacional de 3• on 2• classe a sargento-a.iudant.e, cxcept.mwrln-~e o caso de nmnear..ão para RO..jPL-AV, prrwisfo no
T'fWIIIaJYtPilfo JHII'a o f:fiT'JIO dr~ sn da Arlllada, n Bri~arla (:oraL
dt~ q11c f.rnf.n o presr~nf e rf'g-nlamnnto.
Pnrngrnpllo nniro. Os caho., da rompanhia df' cornPf eiro:-.
~ f.arnhorf's podf.'rão sPr promovidos a 3° sargent<' AE-CM. éoncnrrPmln com os rim1mis cnhos ria companhia SE. mediante o
r·.nrf.lo P-orrPf-lfHmdentn da. F.sroln de Anxiliares-Especialisf as.
Art. fl1. As promo~ões flos marinheiros de 3• classe af,;
r.aho, inrlnsive, serão effN~bmdas pelo cnmmando do corpo enr
orriem do dia do mesmn rommando; as promoções dos inferiores a f.~ 1o fmrgrmt.o e as promoÇões dos cabos. e sna immefliata inclusão na secção de AK serão ff'if.as pelo D. n. P ..
em ordem do dia rio Estado Maior da Armada; as pronwc;ões
n sa.rgenfos-ajudantes e as nnmPações para o Corpo de SnhOfficiaes. serão feitas ror portaria do ministro da Marinha e
pnhlicanas f'm or·dem no nia nn Estado Maior da Armada.
Parag-ranho nnico. 'rorlns ns promor,.õPs, desde M. N. d:"'
~· r.lasse at~ sargRnfo-a.fnrianf.P, serão. entretanto, publicada~
Pm ordPm rio ri ia rio nommanclo do rorpo.
Art. 62. E' conrlição essencial para a promo~ão. a nuhlirncão rlo l'PS111fndo dos Pxamf\s Pm orrlem rlo f1ia dõ F.stado
Mn.ior dn Armada. o qne ~Prá feito organir,ando-se relar,.ões em
m·rlmn rln anf.ignirlarlP rios infr>riores e marinheiros com rt
nota final rle apJ)rovação.
Art.. 63. A anthmifiarle rlos inferiores e marinheiroc; para
OR pffeito~ de promoç~o. hem romo o prp,enr,himento dP, todo~
os mqn i!;:dfo~ c r.ondicõeR rle ncce~so. sP-rá contada da data dn
F:na pnhlicn<'i''in na orrlf'm rlo riin rln commando rlo corpo, quanrfo nfio fi\ r f'Xprl'~~amPnf P rontarla rlc data anterior, por orrirm
rio n. n. P.
At·f. fH. DP-nt.ro doe: cinco primf>iroc: ri ias rir ahril c rlf'
~flfl'mhro, fl nirPcfol'in fln IPp,~~oal pnhlir.ará.. em ordpm rlo ni:l
dn F.~tario Maior rla Armarln. a relacão nominal dos infprforf'~
f' rn:-~rinl1Piros qne podf'rão concorrer á promoção
do 11 d~
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junho c 15 de novembro, respectivamente, caso estejam incluídos na eseala para promoção de praças.
Paragrapho unieo. Esta escala, organizada por ordem dr.
ant.ir.,'Uidade, terá um numero maximo de inferiores e marinhriro~ ignal ao triplo no ne vagas existentes em cada especialidade n classe, observando-se o que dispoz o art. 60 dest~
rogulamento.
Art. 65. Os infrriorcs e marinheiros que preencherem as
r.ondicões ne accesso e estiverem dentro da. escala de promo-çõe~ organizada pela D. P .. serão relacionadas, por especialirladPs, om mappas dpnominnrlos---Proposta para promoção-afiJII rlr. srrr.m sllhmf'Uirlos no r.xnmr dr hahilitarão (mod. A).
Art.. ô6. As propm:;f.as para promocõr~ dos Anxiliare~ Espr•r·inlistns serão remettidns á D. P. acompanhadas das rf'PJW<'f.i,·ns radernetas subsidiarias e mnppas de habilif.açfi.o
frnnrlPlo R). convenientemente preparados pelos nroponrnt.es.
irnpi'PfrrivPlmentr. até os rlias 30 dn nhril o 30 de set.mnht'O .
.i''nlanJPTlfc com uma relação dos inferiorns c marinhriros
nn'' dr•ixnrrm de ser propostos, emhorn ronstnndo da rsenln
"" pt·omoçilo, com a declaraçã.o do motivo.
ArL ()7. As propo~ns pnrn nrnmnrfio srrãn organizada:'
rwlos offirinrs n cu.io mwarg-o rstivcr o pessoal, q11n terno int.rira P rxrhtsiva rf'spon~abilidadn. quanto :l.s informaçõ~~
nrssns reg-istrnrlns o no fiPl cnmpriment.o rias disposições ~ohr"
a sna r.onfeer;fio, sendo por cllcs assignadas e rubricadas prln
rf'sprr·t.ivo com mandante.
Ar f. ôR. Srnrlo anrcsentana:'! atA 30. rl~ n.br.il ~ 30 d r
sr•f.f'mhro, as pronMf:ls pnr>:l promor:fi.o, os reryni!'!itos ~erfio
('()JlJJmlnrlos até aquellas datas: menos o de serviço na r.lassf'
on rs,wr.inlidade qne deve ser contado, t·espectivam~nfP, afP
11 d" .innho e f5 de novembro.
IParn~n·apho 1m i co. Os inferiorrs r marinhnirm:; propo~fn"
pnrn rwomor,.fio nfío fttwerfio ser afastados rir snits commissõf's
a f,; ns rln I as das promor:õ0s-U de .inn h o r 1!1 rln novembro.
Arf. 1-!1. As pronosféls rlr promoC'fío dos inferiores ~ ma ri-·
nlwirns f'm rommis~fio fó~. ria fiapital Fnrlf'ral on em viagem.
RPrfío rn·g-nnizanas rio mrsmo morlo. P t'mnPUirlas á D. P .. rJrpOí<;
dr j:í rr•:-tlizado~ os rrsnr.r.tivos r-xamrs dos nc;sumptos consbtn-f.rc;; rlo manpa morlrlo R. .innfamrmfP Porn ns rrspnr.tivas acfas
rorn n nPccssnria' antN~('ri(>ncin, rlc mono n srrem rcrobirlas n1
n. P. até os dias 20 de Maio c 20 de Ontnbro.
Art. 70. As nropostas dP promoçilo dos infnriores serfir,
sr•m P·rf' anrrsrnt.nrlns ~m spparado na riM marinhriros.
Art. 71. A Direcforin rlo Pessoal, nas rpocas nroprias "
Pm f rmpo opporbmo. Pxprdid. as nf'em~sarias inst.rnr.çõe!'! ~o
hrf' n ronsfif.uiri'io rla r.ommiss!io df' nromor:õrs. desfgnaçflo do~
mPmhros das mesas Pxaminarloras. rJpfalhe rJoR exame~ e onf.rns dfsposir,.õe~ nne o Gorverno determinat> sohre () a~sumpt.o.
Ay·f. 72. Todac:; aR propoRfas de promo~ão a a•, 2° ~ 111
Rnrgr,nto ser5o pnviadas directamenf.e :'i n. P. f' as dema.i~ ~n
('Ommanrlo do r,orpo. afim rlfl. nrla ~f'CrPf arfa. ~oh a fmmerlfnfrl
fisPaliznriio ,. reRnonsahHirJn,dP do Rl'r.refario. Rrrem organizarlnR nç; rela('ÕCR nominafl~ rlo<:; mnrinheirM nropost.o~ por f"STIPPialirlf!rlf's ns rmar.s rJevPrfío Qf'r rrmPf.firlns n~ rf'sner,fiva~
rommi~Rn~~ f'"Xaminarlorn~. int~tnmPnfr rom ns radernrt.n·~
snh~irlint'ia!-l, mnppns de hnhilitnçfio e livror:;
rle actnt; rc~pe-·
1
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b) de tres annos, para os engajados, reC'ngaja<.los e volnn-

t.arios;

c) de dous annos, para os sorteados, a titulo de instrncção.
Art. 41. Os infertore~ c marinheiros contam, para todm
os cffcitos o temp(J de snrvico militar effcc.tivo prestado na
Marinha on no Exereito, inrlusi.vc o tempo do f'(~rviço prestado corno Ill::u·i.nheiro ou fogui:;l a eonlract.ado ou ext.ranumnrario. Contam unicamente para reforma: o tempo de aprendiz
c operaria d0s arsenac~ c officina:-; cto Governo, á razão de 300
dias por anno; c até trcs :mnos no maximo o tempo de curso
das Escolas de Aprendizes c Grumctes.
Art. 42. Não será contado eomo tempo de serviço pay·a
os cfft·•itos legues o tempo ctc cumprimento de sentença, passada em julgado.
Art. 1.3. O tempo de serviço em campanha será contarlo
pelo dtibro para effritos de baixa do serviço, reforma, interstirio de 1Jromoção c emharqnc, sendo como tal contado toflo o
f.pmpo em que o inferior on marin'heiro receber o I crço do
camp:mha, de accôrdo com as instrucções expedidas pelo Uoverno; não ~erá, por(~tn. cont.arto pelo dohro para qnalque;·
nulm rf'fpif.n, como para adtlic·ionar~ de 10 o/o e 15 %, estagi;1
011 curso.
Art. H. Os inferiores nomeados parfl o Corpo de SuhOffiei:ws, ou ao srrcm matriculados em qualquer cur8o, JHlra.
e~s'' fim, compromrtter-se-t.ão, prc~viainente, a
~er;vir á Marinha de nuerra na nova categoria pelo prazo minimo do cin··
co annos, a conl ar da tlala da rurlaria de nomra<,:íio como
suh-official.
Art. ·~5. Os -cabos, para serrm promoyirloo::; a terceiro~
~argf'nl o:>, deverão eompromf'Lt.cr-sc a serv1r
tí Marin'ha <lu
Gunna. pelo menos por· mnis rineo annos, n contar da data fia
promor_~ão n essa nova gradua~ão. caso o scn h~mpo
rle servir:o venha a terminar antes deste prazo, ~~ompromisso esse
qtw dPverá ser as~mmido J"-rr;viamr.nte. como condição pat·a
malricnln nos cursos rta E. AE.; c os marinheiros voluntarios
fllH' dpsr,iarr.m classifieação em C)ttalqnrr companhia rle especin lidnde dr'vPriio compromnttPr-SP, nnfrs r! r fazerem o estagio, a servir por mais de trcs annos, como engajados, no caso
de logrnrnm classifkar.ão.
Art. Hi. O compromisso ctn que t.rata o artigo anterior.
prrsf a do pelos infcr·iorrs (' marinheiros, dcvrr:í ser rcgistrarln
em Jino proprio c frft.o em termos claros. o~ primeiros farfi')
o rompromisso na D. P., f' os ultimos no qnarfrl dó Corpo.

CAPITULO V
DA BATXA, DA BXr.LUR.~O, DO ARYLO E DA Jlll)FOfiMA

Art. lt7. Os inff'riorrs e marinheir~ do corpo trrfín
brdxa .-lo serviço nns srguintrs conrlit::õrs:
n) por ronelnsfío rlo tempo lPgaJ;
h) pnr inraparidnr1f' ph;vsira. p1·ovacta f'Tn
insprrção df'
~~urlr:
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c) por isenção legal, ou verificação de que o ali~tamento
foi irregular, casos em que será annullada a prac,:.a.
§ 1. No caso da lettra a o commandante é competente
para conceder a baixa.; no caso da lettra b o D. G. P. ; e no
Ja lettra c só o ministro poderá del.erminal-a.
§ 2. Não será concedida baixa antes de conclusão lega1
do tempo de serviço, sinão nas condições das lettras b e c deste
artigo, a menos que o ministro expressamente o determine,
por excepção depois de indemnizada a Fazenda Nar,ional de
qualquer debito em que haja incorrido a praça.
Art. 48. O inferior ou marinheiro que concluir o seu
tempo legal de serviço e não desejar engajar-se, ou rccngajar~P, tem llireito á baixa irnmcdiata.
Art. 49. Em junho e dezembro de cada anno, o commandante remetterá á Directoria do 1Pessoal a ·relação nominal
das praças que terminam o tempo legal de serviço no semestre seguinte, para a sua publicação em ordem do dia do Estado-Maior da Ar1pada.
Paragrapho unico. As praças que deseja.rem engajar-se
ou reengajar-se, deverão fazer a necessaria declaracão ao.,
commandantes sob cujas ordens servirem, os quaes a transmit.tirão ao commandante do Corpo de Marinheiros Nacionaes, até
30 dias antes da terminação do tempo legal de serviço, acompanhada de uma informação sua sobre os prceedentcs militarr~
c moraes, e sobre a conducla rlas praças.
Art. 50. Os inferiores c marinheiros que por seus má o-;
preceJentes militare:;;, ou m:i conducl.a, não devam ser engajados ou reengajados, tertio hai:ra do serviço, por conclusão do
tempo legal, com a declaração de não convir o seu engajamento
ou reenqajamento. ficando inhahilitados para cxercPr qualquer
funcção a bordo dos naYios on nos ('sfalwlccimcnt.os da Marinha.
Paragrapiho unico. A baixa nessas condições ficará ao
criterio do D. G. P., que poderá., não obstante, mandar engajar a praca, sujeito esse acto ã re'Visão do ministro.
Art. 5f. O.c:; inferiores e marinheiros de exemplar comportamento que realizarem bai.xa por conclusão do têmpo legal de serviço, depois de terem servido. pelo m.enos, âurante
seis annos, terão preferencia para os empregos subalternos da
Marinha e ficarão dispensados do pagamento de quaesque~
emolumentos para a matricula nas Capitanias de Portos, de~de
que possuàrn a sua cadei~a de identi~içação.
Art. 52. Os inferiores e marinheiros qu~ v.erificarem
baixa teem direito á passagem gratuita nos navios mercanteR
e nas estradas de ferro. para regre~sarem ao Estado de sn~
procedencia, si assim lhes convier, em za classe para os pri.~
meiros e 3a classe para os ultimos.
~ 1. 0 Quando não houver passagem de za classe a borde'.
terão os intc~i9res direito á 1a classe.
~ 2. 0 Os quo flcsisf irem
desse regresso por occasião rh
baixa perderão direito ft passagem.
Art.. 53. 1Pnra os effeitos de exclusão do serviço rla Marinha rte Guerra deverá ser observado o que dispõem, so·bro o
0
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assumpto, o Regulamento Dis-ciplinar e o Codigo Penal da
Armada.
Art. 54. Ao realizarem a baixa ou ao serem exclui dos, os
inferiores e marinheiros farão o seu ajuste de contas no quar-wl do corpo, de acc!)rdo com a legislação vigente.
§ 1. 0 No caso de ficar apurado debito á Fazenda Nacional,
o commissario que fizer o ajuste de contas dará conhecimentc
do facto á :pirectoria de Fazenda, afim de ser: responsabiliza ..
do o culp_ado pelos abonos indevidos.
§ ~.o O debito dos inferiores e marinheiros á Fazenda Nac,ional não impede a sua baixa por conclusão de tempo, incapacidade physica ou isenção legal.
Art. 55. A baixa ou a exclusão do serviço c consequente
desligamento do corpo, só serão tornadas effectivas depois de
sua publicação em ordem do dia do referido corpo, na qual
serão claramente indicados os moUvos que a determinaram.
§ Lo Nos assentamentos dos inferiores e marinheiros que
realizarem baixa, oq forem excluidos, será transcripta, na, integrá, a ordem do dia do commando do corno, que a autorizar.
sendo a elles entregues, mediante recibos, as respectivas ca-dernetas subsidiarias com o competente ajuste de contas.
§ 2.0 As baixãs ou exclusões serão communicadas ao Gabinete de Identificaç.ão com a declaração dos motivos- ·que as
determinaram, para o competente registro, sendo apresentadas pelo commando do corpo a essa repartição as praças en~
questão, que a hi tirarão a sua ficha dactylocospica.
Art. 56. Os inferiores c marinheiros continuarão a gosar
das vantagens do asylamento, nos casos a,baixo estabele-cido~.
sendo a inclusão do Asylo de Jnvalidos da Patria determinada
em aviso rio ministro, sempre que a junta medica, no laudo de
inspecção, declarar achar-se a praça invalida para o ser:viço
da Armada, não podendo angariar mPios de vina:
a) por feriment.Q ou lesão recebida em combate;
b) por ferimento ou lesão resultante de dmmstre ou accincnto em acto de serviço;
c) por molesfia aqquirida em serviço;
d) por soffrer das faculdades mentaes e não conseguir
restabelecer-se depois de um anno de internação no HospiciG
cle Alienados, ou em estabelecimento congenere;
e) por velhice ou molestia por longo tempo de serviço,
Art. 57. Os inferiores P marinheiros terão direitO á re~
forma, de accôrdo com as disposições da legislação em vigor.
Art. 58. Os individuas viciosos, os que tiverem cumprido
sentença, os que tenham sido expulsos de outras corporações
militares, e que ihndindo a fiscalização das autoridades, conseguirem alistar-se no corpo, serão excluídos a beln da dtsciplina, por ado do ministro, logo que taes factos ~ejam verificados devidamente. Serão tambem excluídas as praças reeonbecidas como desertadas de outras corporações militares,
cuja apresentação ás autoridades correspondentes será feita
com a declaracão das desp~zac; fritas no corpo, para Qne in~
demnizem á Fazenda Nacional.
1
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CAPITULO VI
DAS PROMOÇÕES

Art. 39. As promoções dos inferiores e marinheiros de
Corpo do Marinhoiros Nacionnes serúo feitas sómente por antigHidado de classe dos que houverem satisfeito as cundil;õPs
dn accosf!o estal;lelocidas neste regulamento.
§ J ." Serão rPalizadas sóme11fe em 11 de junho c 15 de no\ Nnbro.
~ .2.0 O miniRtro da Maeinhn, atf endcndó á necessidade dn
completar os effentivos do qualquer companhia, poderá autorizar o n. G. iP. a fnzer prmnor:õos mn outras épocas aproVI'if.:mdo sempr(' para faes fins ns praças qne, não tendo Jlel'·d ido a condição de f'xmnplar comr~rf.nment.o. j1l. honw'T'Nn satisfeito :í~ condicões dP aocesso o não I enham logrado vromor;ão nas f;pncas r"egulamentarcs.
Ar L 00. O nccesso será g-radual e successivo desde marinlwiro nacional de 3• on 2• classe a sargento-a.iudant.e, cxcept.mwrln-~e o caso de nmnear..ão para RO..jPL-AV, prrwisfo no
T'fWIIIaJYtPilfo JHII'a o f:fiT'JIO dr~ sn da Arlllada, n Bri~arla (:oraL
dt~ q11c f.rnf.n o presr~nf e rf'g-nlamnnto.
Pnrngrnpllo nniro. Os caho., da rompanhia df' cornPf eiro:-.
~ f.arnhorf's podf.'rão sPr promovidos a 3° sargent<' AE-CM. éoncnrrPmln com os rim1mis cnhos ria companhia SE. mediante o
r·.nrf.lo P-orrPf-lfHmdentn da. F.sroln de Anxiliares-Especialisf as.
Art. fl1. As promo~ões flos marinheiros de 3• classe af,;
r.aho, inrlnsive, serão effN~bmdas pelo cnmmando do corpo enr
orriem do dia do mesmn rommando; as promoções dos inferiores a f.~ 1o fmrgrmt.o e as promoÇões dos cabos. e sna immefliata inclusão na secção de AK serão ff'if.as pelo D. n. P ..
em ordem do dia rio Estado Maior da Armada; as pronwc;ões
n sa.rgenfos-ajudantes e as nnmPações para o Corpo de SnhOfficiaes. serão feitas ror portaria do ministro da Marinha e
pnhlicanas f'm or·dem no nia nn Estado Maior da Armada.
Parag-ranho nnico. 'rorlns ns promor,.õPs, desde M. N. d:"'
~· r.lasse at~ sargRnfo-a.fnrianf.P, serão. entretanto, publicada~
Pm ordPm rio ri ia rio nommanclo do rorpo.
Art. 62. E' conrlição essencial para a promo~ão. a nuhlirncão rlo l'PS111fndo dos Pxamf\s Pm orrlem rlo f1ia dõ F.stado
Mn.ior dn Armada. o qne ~Prá feito organir,ando-se relar,.ões em
m·rlmn rln anf.ignirlarlP rios infr>riores e marinheiros com rt
nota final rle apJ)rovação.
Art.. 63. A anthmifiarle rlos inferiores e marinheiroc; para
OR pffeito~ de promoç~o. hem romo o prp,enr,himento dP, todo~
os mqn i!;:dfo~ c r.ondicõeR rle ncce~so. sP-rá contada da data dn
F:na pnhlicn<'i''in na orrlf'm rlo riin rln commando rlo corpo, quanrfo nfio fi\ r f'Xprl'~~amPnf P rontarla rlc data anterior, por orrirm
rio n. n. P.
At·f. fH. DP-nt.ro doe: cinco primf>iroc: ri ias rir ahril c rlf'
~flfl'mhro, fl nirPcfol'in fln IPp,~~oal pnhlir.ará.. em ordpm rlo ni:l
dn F.~tario Maior rla Armarln. a relacão nominal dos infprforf'~
f' rn:-~rinl1Piros qne podf'rão concorrer á promoção
do 11 d~
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junho c 15 de novembro, respectivamente, caso estejam incluídos na eseala para promoção de praças.
Paragrapho unieo. Esta escala, organizada por ordem dr.
ant.ir.,'Uidade, terá um numero maximo de inferiores e marinhriro~ ignal ao triplo no ne vagas existentes em cada especialidade n classe, observando-se o que dispoz o art. 60 dest~
rogulamento.
Art. 65. Os infrriorcs e marinheiros que preencherem as
r.ondicões ne accesso e estiverem dentro da. escala de promo-çõe~ organizada pela D. P .. serão relacionadas, por especialirladPs, om mappas dpnominnrlos---Proposta para promoção-afiJII rlr. srrr.m sllhmf'Uirlos no r.xnmr dr hahilitarão (mod. A).
Art.. ô6. As propm:;f.as para promocõr~ dos Anxiliare~ Espr•r·inlistns serão remettidns á D. P. acompanhadas das rf'PJW<'f.i,·ns radernetas subsidiarias e mnppas de habilif.açfi.o
frnnrlPlo R). convenientemente preparados pelos nroponrnt.es.
irnpi'PfrrivPlmentr. até os rlias 30 dn nhril o 30 de set.mnht'O .
.i''nlanJPTlfc com uma relação dos inferiorns c marinhriros
nn'' dr•ixnrrm de ser propostos, emhorn ronstnndo da rsenln
"" pt·omoçilo, com a declaraçã.o do motivo.
ArL ()7. As propo~ns pnrn nrnmnrfio srrãn organizada:'
rwlos offirinrs n cu.io mwarg-o rstivcr o pessoal, q11n terno int.rira P rxrhtsiva rf'spon~abilidadn. quanto :l.s informaçõ~~
nrssns reg-istrnrlns o no fiPl cnmpriment.o rias disposições ~ohr"
a sna r.onfeer;fio, sendo por cllcs assignadas e rubricadas prln
rf'sprr·t.ivo com mandante.
Ar f. ôR. Srnrlo anrcsentana:'! atA 30. rl~ n.br.il ~ 30 d r
sr•f.f'mhro, as pronMf:ls pnr>:l promor:fi.o, os reryni!'!itos ~erfio
('()JlJJmlnrlos até aquellas datas: menos o de serviço na r.lassf'
on rs,wr.inlidade qne deve ser contado, t·espectivam~nfP, afP
11 d" .innho e f5 de novembro.
IParn~n·apho 1m i co. Os inferiorrs r marinhnirm:; propo~fn"
pnrn rwomor,.fio nfío fttwerfio ser afastados rir snits commissõf's
a f,; ns rln I as das promor:õ0s-U de .inn h o r 1!1 rln novembro.
Arf. 1-!1. As pronosféls rlr promoC'fío dos inferiores ~ ma ri-·
nlwirns f'm rommis~fio fó~. ria fiapital Fnrlf'ral on em viagem.
RPrfío rn·g-nnizanas rio mrsmo morlo. P t'mnPUirlas á D. P .. rJrpOí<;
dr j:í rr•:-tlizado~ os rrsnr.r.tivos r-xamrs dos nc;sumptos consbtn-f.rc;; rlo manpa morlrlo R. .innfamrmfP Porn ns rrspnr.tivas acfas
rorn n nPccssnria' antN~('ri(>ncin, rlc mono n srrem rcrobirlas n1
n. P. até os dias 20 de Maio c 20 de Ontnbro.
Art. 70. As nropostas dP promoçilo dos infnriores serfir,
sr•m P·rf' anrrsrnt.nrlns ~m spparado na riM marinhriros.
Art. 71. A Direcforin rlo Pessoal, nas rpocas nroprias "
Pm f rmpo opporbmo. Pxprdid. as nf'em~sarias inst.rnr.çõe!'! ~o
hrf' n ronsfif.uiri'io rla r.ommiss!io df' nromor:õrs. desfgnaçflo do~
mPmhros das mesas Pxaminarloras. rJpfalhe rJoR exame~ e onf.rns dfsposir,.õe~ nne o Gorverno determinat> sohre () a~sumpt.o.
Ay·f. 72. Todac:; aR propoRfas de promo~ão a a•, 2° ~ 111
Rnrgr,nto ser5o pnviadas directamenf.e :'i n. P. f' as dema.i~ ~n
('Ommanrlo do r,orpo. afim rlfl. nrla ~f'CrPf arfa. ~oh a fmmerlfnfrl
fisPaliznriio ,. reRnonsahHirJn,dP do Rl'r.refario. Rrrem organizarlnR nç; rela('ÕCR nominafl~ rlo<:; mnrinheirM nropost.o~ por f"STIPPialirlf!rlf's ns rmar.s rJevPrfío Qf'r rrmPf.firlns n~ rf'sner,fiva~
rommi~Rn~~ f'"Xaminarlorn~. int~tnmPnfr rom ns radernrt.n·~
snh~irlint'ia!-l, mnppns de hnhilitnçfio e livror:;
rle actnt; rc~pe-·
1
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ArL. 73. As commissões de exames serão compostas de
um official superior e de dous officiaes subalternos com o
curso da respectiva especialidade ou que se acharem affectos
ao sel"Yiço desta, tendo como auxiliares um ou dous sub-officiaes cspec.ialistas.
tParagrapho uni co. Haverá uma commissão examinadora
para cada especialidade e uma outra para os SE.
Art. 7 4. Para os exames dos inferiores e marinheiros das
diversas companhias, que estiverem em commissão fóra da
Capilal Federal, serão nomeadas, pelo commandante da forç_ri.
ou navio, as mesas examinadoras, observando-se, tanto quanto
p-ossivel, a disposição anterior.
Paragrapho unico. As com missões de exame só poderão
examinar inferiores e marinheiros que r.onstarem da Pscala de
promoções organizada pela D. P.
Art. 75. Os exames que se realizarem na Capital Federal,
serão feitos, em mwio ou estabelecimento apropriado para as
especialidades; e no Quartel Central do Corpo ele l\f. N., para
os da c.ompanhia de SE.
Art. 76. A commissão de exame para as compan'hias de
MU e CT será constituída pelo professor de musica do Corpo
de M. N. e um profe8sor de musica de uma da.s Escolas de
Aprendizes, quando houver na Capital Federal (e no caso contrario pelo instructor de toques de corneta do C. .1\1". N.) sob
a presidencia do immediato do mesmo corpo.
Art. 77. Os exames para a promoção vorsarão sobre os
a.ssumptos geraes e teehnicos determinados neste regulamento.
Paragrapho uni co. O~ resuH.ados finaes uos exames constarão de mappas de habilitação elo modelo adaptado, assignados pela commissão examinadora. ~endo as notas fi11aes registradas em acta lavradas em livros proprios, para r,ada uma
especialidade, j}elo PXaminador mnis JllOdf'rno, e ·por f.orJo~ 3f1gjgnada~.

Art.. 78. Serão consideradas habilitada~ as praças qut..i
obtiverem a nota final seis, ou superior, sendo a fraccao levada a favor do candidato, quando fõr 0,5 ou maior.
Art. 79. Terminados o~ exames serão os mappas rle hahiJilncão, a!=! provas originaes, os livros de netas e as cadernetas
snbsidiariaA restituídas no r,Õmmando afim de serem rcgistr:u.Jas as notas finaes do exame, serem presentes {L commissão
de promoções, e, finalmente, archivadas de nrcôrdo c,om a.s disposições do presente regulamento.
Art. 80. As praças approvadas em uma época e não promovidas, ficam dispensadas de repetir o exame a.té o p.ra:w de
dons annos.
§ 1. Essa dispénsa não assegura o direito de promoção nas
vagas verificadas na época regulamentar seguinte. a menos
que continuem essas praças a ser as mais antigas devidamfmtc
habilitadas na classe.
·§ 2.0 Em cada Ppoca serão submettidas a exame as praças
mais antigas que essas, em condições regulamentares, si as
houver; fazendo-se as promoções por autiguidadc de rias se.
Art. 81 . O preenchimento cxtraordinario dos claros a .que
se refere o § 2° do art. 59, serú feito por antiguidade da
0
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classe, tanto pelas praças approvadas na ultima época regulamentar, como pelas que o tenham sido até dous annos antes.
Art. 82. As provas dos exames, os mappas de habilitação
e as propostas de promoção serão archivadas na Secretaria do
Corpo, ató tres armas, depois de effectuada a promoção, sP-ndo
irH~incradas dopo i~ de expirado o prazo.
Art. 83. A commissão de }fromoções será composta do
vice-di i·eetor do Pessoal, do commandantc do Corp-o de Ml\1.
ll\IN., dos eommandantcs doR encouraçados Minas Geraes c
São l'atüo e de maia dous commandantes de navios, designados pelo D. G. P.
Art. 8·1. Compete á commissão de promoções:
a) verificar si as propostas de promoção foram organizadas de accôrdo com as disposições regulamentares c instrucçõcs expedidas pela D. P. ;
b) estudar as propostas apresentadas, verificando si as
praças julgadas habilitadas preenchem as condições de
acccsso;
c) verificar si 03 exames foram feitos de accôrdo com os
tlcns dos mappas de habilitacão, bem como as notas parciac"
conferidas pelas commissões de exames;
d) communicar ao D. G. P. todas as irregularidades que
obsel'iYar no processo da promoc.:.ão, propondo as medidas que
julgar eonvcnicntes;
e) organizar a lista geral das praças habilitadas á promoção, por ordem rigoroso de antiguidade, como já ficou esfalwlecido.
Art. 85. Nos dias 10 de maio e 10 de outubro serão iniciados os trabalhos das commissões de pi·omoções e de exames, reunindo-se aquella por convocação do seu presidente,
membro mais antigo, e estas, de accõrdo com o detalhe publicado em ordem do dia do E·stado Maior da Armada, podendo
os seus trabalhos ser prorogados, si forem nccessarios, POL'
deliberação dos respectivos presidentes.
Paragrapho uni co. Os trabalhos destas commissões estarão encerrados em 30 de maio c 30 de outubro para as commissões de exames, e em 8 de junho c 8 de novembro para a
commissão de promoções.
Art. 86. Os commandantes de navios e directorcs de estabelecimentos navaes communicarão ao D. G. P.. e commandante do corpo, na primeirã semana de junho e novembro,
os nomes das praças que, propostas para a promoção, commottcrcm falta que lhes faça perder o direito á promoção.
Art. 87. As praças nu c, por occasião de guerra ou commoção intestina, se salientarem de um modo fóra do commum,
ou se eondur.irem com denodo c bravura, de sorte a merecer.
como premio, urna promoção excepcional, poderão ser promoYidas pêlo ministro da Marinha, independentemente de quacsqucr oxigencias rcgulámcntares, "por serviços relevantes",
mediante indicação do rcspectívo commandante, com as informações referentes ao merito da promoção, em parte official,
c11r fJlW conste o feito que as i·ccommende.
Al'f .. HR. Os alumnos da Escola dn A uxiliares-Espccialistas t}Ue obtiverem o premio "Saldanha da Gama" serão collo-
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cados, em ant.iguidado, acima dos demais de sua turma, como
premio pela sua ap}}licação.
Art. 89. Nenhuma commissão substituirá a tlc embarque.
c súmente serü. computado como tal o período de serviço cffoctivo prestado a bordo dos navios da esquadra.
Paragrapho unico. Exceptuam-se os casos especificadoi3
no paragrapho unieo do art. '9'5, pam as especialidades de tclegraphia, saudo, fazenda, escripta e oJficios de convés, c no capitulo IX.
Art. 90. Os inferiores c marinheiros que se julgarem
preteridos em sua promoção deverão apresentar a sua reclamaçfLO, pelo~ tratllÍII'~ legaes. dentro do prazo de IJ·es mczcs,
a contar da data da publicação das promoções em ordem do
dia, devidamente fundamentada-, ao D. G. ,p ., que decidirá di~
accôrdo com as reel::unncõr.s e circumstanc~.ias que forem apuradas.
Art. !H. A praca que for condcmnada a pena maior de
seis mezcs e não fôr cxêluida, nada contaní em antiguidade o
condições de acccsso, dnrauf.o o temro em quo estivct· presa.
Paragraplto uni co. A praça que estiver desertada não perceberá venc.irnento algum, e caso seja absolvida sô rerá direiL•J
á percepção de vencimentos a contar da data de sua apresentação ou eaptura.
Art. 92. Toda a promoção feita em contrario do que dotermina es.t~ rcgulamcnr o, seja por equivoco, seja por informação errada no n;mppa de promo(;ões, seja por qualquer
outro motivo, será annullada, sendo em ordem do dia do corpo
eitado os fundamentos dessa annullação.
Paragrapho unico. Essa annullação será determinada:
a) pela autoridade qnc tiver feito a promoção, quando
reconhecer o facto dPnfro de trcs mczcs da data da publicação
em ordem do dia;
b) pela autoridade .irnmodiatamento superior, quando verificada a irregularidade, até seis mezes d1•pois dessa data.
Art. 93. Para as ex-praças que forem engajadas, rcengajadas on tiverem nova praça na fôrma do § ,ío do art. 27, o
período exigido para as condições de promoções recon1cça da
data do engajamento ou recngajamento.
Para,grapho tmieo. As que derem baixa c forem de boa
conducta, si requererem engajamento ou rcengajamento ate
tres mezes depois da baixa, terão pra(~a na mesma classe e
eompanlda em que nstavarn, contando as condições de accessn
dc~de a data da ulf i111a promocão, com interrupção apenas do
1l1p~o d1~ tempo dccorrttJo entre a baixa c a sua
volta ás fileiras.
Art. 94. O tempo dt~ infcrstieio na dasse será contado ali~
a dala do promor.:ão (f 1 de junl10 ou 15 de novembro).
CAJPITULO VII
DAR CLAUSUT.. AS DF. ACCESSO

Arf. 9G. A:s clausulag de accesso exigidas para a promoção dos inf('rinres e marinheiros dos servicos de convés, são

nc:

~flgninfrs:
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De marinheiro nacional de 3" classe a 2•:
ter como 3" classe, seis mezes de embarque e no serviço que lhe compete;
b) ter como 3" classe, quatro mezes de exemplar comportamento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo respectivo chefe do departamento,
oti na falta deste, pelo official sob cujas ordens estiver ~er
vindo.
a)

2°) De marinheiro nacional de 2• classe a

t•:

a) ter como ~la classe, um armo de embarque e no sol"vil,'o

que lhe compete;
lJ) ter corno 2" classe, dez 'lnezcs de exemplar comporta-monto anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo respectivo chefe do departamento, ou
na falta dest.é, pelo official sob cujas ordens estiver servindo;
d) ser _stpprovauo nos exames dos assumptos geraes <:,
tcchnicos relativos á respectiva habilitação.
3°) De marinheiro nacional de 1" classe a cabo:
(l) I e r como 1m classe, dous annos de embarque e no scl"Vlço que lho compete;
b) ter como 1" c!asse, dezoito mezes de exemplar colllporLamenlo anteriores ú data da proposta;
c) demonstrar bop.s qualidaues de caracter, uo mando l~
de iniciativa p.ãra poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo respectivo chefe do
departamcnt,n,
. on na falta deste, pelo official sob r·tJjas ordens estiver servindú
c) ser approvado nos exames dos assumptos geraes e
tcchnictJs relativos á respectiva habilitação.
4° j De marinheiro nacional cabo a 3° sarg;nto:
a) ter como cabo, dous annos de embarque e no servi<_:o
que lhe compete;
TJ) ter como cabo, dezoito mezes de exemplar comporLa111Pnto anteriores á dat.a da proposta;
c) ser proposto pelo respectivo r.hefe . do departamento,
ou na falta deste, pelo official sob cujas ordens estiver scrvinrlo;
d) ser approvado no curso da escola tfe AE.
Go) De 3o sar(lcnto a 2°:
a) ler como 3° sargento, dous annos do cmba.rqnc e ll·J
survir:n IJUn lhe compete;
11) tor como :Jo sargento. dezoito mezcs de exemplar eomPt•d :uwmto anteriorf's ú data da proposta;
c) ser proposto 110.lo commandante;
d) ser approvarlo no exame dos assumpf.os gerac~ c teelt~Iieos relativos á respcct iva habilitação.

6°) De 2° sargento a 1o:
n) ter como 2° sargento, dom; annos de embarque

e JtO
scrYiço que lhe compete:
b) ter como 2° sargento, dezoito mezes de exemplar comporfaml'futn anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo comrnandante;
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ser approvado no exame dos assumplos g·eraes e techrelativos a respectiva especialidade.
7°) De 1o sargento a sub-of{icial:
a) ter como 1o sargento, dous annos de embarque e n.J
scr'Viço que compete;
b) ter como fo sargento, dezoito mczes de ~xen1plar comportamento anteriores á data da proposta;
c) demonstrar fortes qualidaQes de caracter, de mando c
de iniciativa para exercer as funcções que lhe competem;
d) ser prop-osto pelo commandante;
e) ser approvado no curso correspondente para subofficial (ou, em falta deste, em exame dos assumptos geraes e
technicos)-si fôr de qualquer especialidade, excepto da do
artífices; e, caso se trate de auxiliar de artifice, a condição
será sempre a approvação em exame pratico do officio respectivo.
Paragrapho uni co. Para os inferiores e marínheiros da'5
especialidades de telegraphia, enfermeiro, fiel, escrevente n
artifice de convés admitte-se, que a metade do tempo seja
passado em estaç_ão e estabelecimentos da Marinha de Guerra,
mas sempre em effectivo serviço nas respectivas especialidades.
Art. 96. Os inferiores e marinheiros do Serviço Geral e
Manobra, além do exame dos assumptos geraes · exigidos de
todo o pessoal da secção de AE e compa-nhias de PE, serão
submettidos a um exame geral "complementar" relativo á natureza de seu· serviço o qual substituo o exame technico exigido aos PE.
Paragrapho unico. Aos inferiores e marinheiros artilheiros, torpedistas-mineiros, signaleiros-timoneiros e submarinistas será exigido, além do exame dos assumptos geraes o
praticas relativos as suas especialidades, mais o· exame geral
complementar que é exigido dos inferiores e marinheiros do
Serviço Geral e Manobra.
Art. 97. As clausulas de accesso exigidas para a promocão dos inferiores e marinheiros do Serviço Geral de Manobras, são as seguintes:
1o, de marinheiro nacional de 211 classe, carvoeiro ou
aprendiz artífice, a 1/raticante de 2a classe:
ter, como CRV ou AP-AR-MA, um atmo de embarque
e de serviço na especialidade em que houver sido iniciado;
b) ter, como CRV ou AP-AR-MA, dez mezes de exemplar
comportamento anteriores a data da proposta;
c) ser p:roposto pelo chefe de machinas;
d) ser approvado no ex1íme dos assumptos geracs e technicos relativos á respectiva habilitação.
2°, de praticante de 2a classe a Praticante de 1a classe:
a) ter. como 2a classe, um anno de embarque e do serviço
na especialidade em que estiver praticando;
b) ter, como 21\ classe, dez mezes de exemplar comportamento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo chefe de machinas;
d)

ni~os

ar
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ser apprO\·acto no e:xarllf:: do::; assumplos gcraes e tcehá respccl ivn habi li lação.
3", de p1'aticantc de 1a classe a praticante cabo:
a) 1er, como 1n classe, dons armo•1 de embavqu.c e de serYiço na especialidade em que estiver praticando;
· b ler, corno 1 a clas~·H~. 18 Illf~zcs de exemplar comportamento anteriores á data da respectiva proposta;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, de mando e
dP iniciativa, para poder dirigir grupos :dn homens:
d) ~c r proposto pelo chefe de Machma~;
e) ser approvado no exame c~o~ a~s~umptos geraes e teclmiens t·f'lativos á respectiva halnhfaçao.
4", de praticante cabo a auxiliw·-espeeialista de 3a classe:
·a) I er, eomu cabo, dons :mnos de embarque e de serviço
da p..;IH'eialidadc Pm que estive!' praticando;
{,; (Pr. eOllJO eaho, dczoilo Hleu•s dn nxPmplar comportalllf'lll.ll anlf'I'iOJ'PS :i data da proposta;
c 1 ser proposto pelo comm:mdanl e;
d) IPI' o rPsppctivo eurso da Escola df' Al~.
5°, de au.-riliar -especialista de 3" classe a ,tE de 2" classe:
a) ter, como auxilia r de 3• classe, dons annos de embarque e de serviço na respectiva especialidade;
IJ) ter. como auxilinr de 3• classe, dezoito mezes de cxem}Jlar comportamento anteriores á data da proposta;
r·l sPr .proposto prlo commnndantc;
d) ser approvado no exame a que for suhmct.tirlo dos
assumptos gPt'aPs e trehniens rclat.ivos ás respectivas habilifat;õcs.
no. de auxiliar-especialista de 2ft classe a AE de P classe:
a) ler, como auxiliar rle 2a classe. dons anno\ de emlmrquc nm sPrviçn da respPd iva especialidade;
IJ) ter, como auxiliar dP 2" clrtsse, dezoito mczes de exemplai' comportamento antel'iores á data da proposta;
c) ser proposto pelo commandantc;
(l) sm· approvado no exame a que fo1· submcttido rlos
:t~Rlllllfl{os tPehnicns relativos :ls l'PSJH'Ctivas habilitações.
I", de nu.:cilinr-cspecia.lisla rk 1" classe a especialista:
a) fPr, como auxilinr dP
ta classe. duus annos de flmhaJ·qtw mn servit;o da respccf.iva especialidade;
b) ter. como auxiliar de P elasse, drzoito mczes de ex:r·mplaJ· eomport.nmf'nfo anterior á data da proposta·
.q !Je~nonstrar fortes qnal idades de caraclm·: de mando e
dr' JnH'Jaf Iva para poder set' encarregado de ineumbencia ·
ri) ser proposto pelo commandanfe;
'
.
r) ser approvado no cm·so cnrrPspondPnfp parn sub-offirJal (ou, cn~ falia deste. em exame dos assumptos gcrars e
Ir_'r'}nllco,.;;) s 1 for de qualf}uer pspecial idade, excepto da de arfJftres; P, caso se trate de a·uxiliar dn artifico. a condicão será
scmpi'f' a approvaçfío em exame pratico dó officio respectivo.
Al'f._. 9H. As clausulas g-eracs rfp aeressn P:xigidn~ para
proii!Of.:nn dos in l'nriorPs <' marinlwiros do ramo de artificc do
~<'I'YH.:o Gera I de Aviação são as seguinte-s:
1", de Jn•aficrm f e. ar/ i {ice de ~· classe a }JJ'aticante-arti{ice
de 1' rfnssc:
a) l_er, como 2• clas~o. um anno de scJ·viro de officina na
t'SJH'l'Jalldadc em que estiver praticando;
•
d)

nir.os

relativo~
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b) ter, como ~~~ classe, dez mezcs de exemplar comporta-

mento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo sub:-<:!fficial soll cujas ordens estiver
servindo c pelo ehefe das offiCmas;
ri) ser approv!ido no e~ame d~~ as~umplos gcraes o technicos relativos a respccllva hab1hlaçao.
2°, de praticante-artífice de 1a classe a praticante-m·ti(ice
cnbu:
a) ter, como t• classe, dous annos. de serviço nas officinas
da e':'pccialidadc em que estiver pratiCando;
b) ter como t• classe, dezoito mezcs de exemplar comporlaJn••nh; anteriores :'i data da proposta;
c) denwnstrar boas qualidades de caracter, de mando c
iniciativa para poder dirigir grupos de homens;
d) ~Pr JH'opo:-:;lo pnlo suh-ot'fieial sob c1ujas ordens csliver
ser v indo e twlo chefe das officinas;
e) ser approvado no exame dos assumplos gcracs o technicos relativos á respectiva habilihu;ão.
3°, de ]JI'aticante-arti(ice cabo a auxiliar al'li{icc de
aa classe:
o) ter, como cabo, dous annos de 3ervico na officina da
espeeialitlade em que estiver praticando;
b) fet·, como caho, dezoito mczes de exemplar comportamento antr·riorc~ ú data da proposta;
c·J :s•·r pt·oposlo Pt'lo ~ub-official sou cujas ordens estiver
servindo e velo chefe das offieinas;
d) tcr ~ido ap.provado no curso de Artífice de _\.via~.:ão ua
par lo relativa á especialidade que tiver seguindo.
4°, de au.r:iliar-arti{ice de 3.. classe a auxiliar-arti{ice de

2~ elas~ e=

a) ter~ enmo auxiliar de 3" classe, dous annos uc serviço
na officina de S'lla especialidade;
lJ) ll't', eomo auxiliar de 3" classe, dezoito mezcs de exemplar eomporlarncnlo anteriores á data da proposta;
c) ser provo;;.; f o pelo chefe das officina~-;;
d) sm· approvado nu exame dos assumpfos gentes e technicos relativos á respectiva habilita~ão.
5°, de au.tiliar-w·ti[ice de 2" classe a auxiliw·-urti[ir.e de
1• classe:
a) tc1·, como auxiliar de 2" elassc, dou.:; annns de ~Prvlço
na offici11a de sua especialidade;
b) tm·, eomo a11xil ia r de 2" clas~e. dezoito mczcs de exemplar •~nlllJHJt'fanwnfn ant('l'iorcs á flata da proposta·
c) Sf'l' propo..;fo pPio chefe das oft'ieinas;
'
. d) H1~1· approvado llo exame dos 3f;8Umptos geraes e f.eehHH'os l'PlatinJ.s :í rP~pectiva habilitação.
r,o, de auxiliar-arti{icc de 11\ classe ct m•li[icc de rwiaçã·':
~~. f_eJ', como auxilia~· de t• classe, dous annos t.Je :3erviço
nn ot I w ma de sua f'Spee Htl idade:
·
b) Lf'l'. eomo anxil ia1· de 1" classe, dezoito mczcs de csem.
piar comporfauwnfo anleriorPs. á data da proposb;
. . .c). demonstra!' fortes fJ1Ualtdanrs de earactPr, de mando e
mJewltva para poder ser cncarr('gado de incumbPn~ia;
d) ser proposto pelo chefe das officinas;
. c) SPt' approvado no exame dos assumptos gct'a:J.s c te ..
clma·u.- rl'latiYos á rc;;;pectiva habilitação.
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.\rt 99 Para as condições geracs de contportamenlo,
a promotão, a pra-:a será considerada:
a) de exemplar comportamento si, pm· período exigido,
tiver ::J/4 do tempo com a nota (:-;rguida ou não) "Teve ~.~~m
p!ar comportamento" c q resto do tempo com a nota ·Icvo
1.Jom comportamento";
b) de bom comportamento si, no per iodo "~}s·ido, tiver
tndos os mezcs a nota "Teve bom comportame1tto · •
!,J·t. fOOo No caso de praça de merito c lmhilualmenlc de
cxPI!l!Jlar comportamento, poderá a comrniss5o de promoc,:ões
depoi;:; de informações n respeito, não lenn· flrn desabono da
prac;a ll!lJ:\ nota "Punido por faltas leves" par:1 :1 promo~,;ã:J a
- cr,bu n a sargento - c duas notas do mesmo gcncro rmra a
pr·olllnc:ãn :i - segunda c á primeira r,lassc Na acta se fat'<l
rcfercncia a (~sse facto Essa tolerancia, em caso algum, diminn i~·;i o nunH!t'O minimo exigido de notas "Teve exemplar
eompol'lauwnto".
o

o

p~l'a

o

o

C.-\PITULO VIII
D.\S HADILI'f,\ÇÕES

Art. 101

o

Para o prcenchimenl o das clausnlas de accesso,

na padc relativa ao exame exigido para !I 'i tn•qmoçõe~, serão
oh:-L•r··.-adas as seguinte:; eondi..:ões de hahilif:H,;ão:
1°, hahilitac:ão nos assulllplus geracs;
2~~ hahilitat,:ão nus as~mmvlos praticos, de natureza techniea
Art. 10~0 _\s habilitat;ÜI'S IHIS tlSSlllllptns tVtaCS f'Xigidos
para a~~ JH'umot;Õf!s fiearfio grupadas do :-;eguinte miH!o:
I'', r[,, mttl'inheit·u twciunal de ~ .. classe a nun·inhcii''J naciorwl cabu:
tr.) irh~a g_cral soh~·c a. marinha de guerra ~ STl fmwt;ão.
facfo.; _uof avms na Ill~lorm NaYa I Brasileira, earacf cristicos
dos pr·tni'Jpacs navios (h esquadra;
b)_ deveres militares c parlicuk1res, tliseiuiina mililar· c
ct~lllJH'J!llcnlo de ordens em gt•ral (art. 71 :h llcgularnento
o

-·
hygicnc n limpeza lJ'.'.s:wal, prjIll~Jros .snt'corros tios naufJ·ag·o~ e asphyxiados, I!'Jllelcs c hoias
~;11 nl-YHfas c modos de empt·eg·al-o~:
d) unifornH's c meios de adquii;il-o.:;, marcar, lavar arejar
c l'•'mrJHia ,. J'OUJitl, sacros e m:lcas;
'
r.). alhletismoo nata..::ío, n••re~iLlauc dos exc:·eicios phy~õico~
n I Pl'•:o, provas c trotliv~os;
I). scn·iço de quarto, rancho c formaturas:
. fi) recO_!lJpensas, neecs~idatle do eshtdo !>:u·a atfingit• ne
f•l'~H:OL't: mau; Plev~Hia.-::, casl1gos c suas coll::;cqu:'neia:;o desL'l't,:ão
c suas consequencra::
2'', de marinheiro 'llaciunnl cabo a .<mb-o/fkial:
, a) ef~nhecimcn~os mais descnYolYidos dos n;.;wmntos 1nh1oo~ no Item 1:
·· ·
·
IJ) CO!Jheciut~~nto.:; ~obre Yeneimf'nfo:::. a"J'afifir~rr; .• :; c flc5c.,n!os l'<!lr•r·e.r~trs aos inferiores c marir.hciro~;
• l·t~wrplmar);

. c) regras elementares

o

uc
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d t otina de servico do navio qu P~t.abelecirr,ento e~ quo
~rnt~rn, ia !nas, arrurnacão, inspPeçao, mo~tra~ ·Ylnttmrlunenlilgt:~t. tlt) 1.1:~vio ~u de.pe~tdem~ius do !~~lahelecm.J:~n'•. 1 ~
.
_.
d entltmencms, cerunomal martli:no r~lauv·J ao P!·e~t
dr~L:lf: da Hepublica, Congresso, minisl!'u. f~a. Mat•tnlta, ch~le <lo

:Estado Maior commandante de força, oiflcmes g·eneracs e su}H'riorcs, co'mmandantes, pavilhões e ban_d•~ie:ts, tnodo qe
tr·atar com seus superiores, sulmltl'l'llOS c C 1Vl'3, regnts de ci'iili:ladc;
.
e) alislanwnto, condi~,iõcs de .acccsso, ~ronVJÇ~u, van!~gens
d<'co·rrcntes de tum lollgu c contmuo servH;o mtltt:.H·, ha.txa e
reforma,
/') pintm·a C COIJSCrVnção do naYÍO, lll't~pUl'D de llllla SUpet•fn·ie vara ser pinlad&;
· ") ·uoçúés elemcnlar·es de eiPetricirlatlc o quanto !Jastc para
evitar avat·ias nos dispositivos c apparclhos eom qne t'nlrarcm
em eonlacto diario;
h) conhecimento da organiz&~,;ão admilJis'.rativa do ])(•pnrtarncnto ou divisão em que servem.
Paragrapho uni co. Afim de facilitar :10 po.;soal sob suas
ordens os conhecimentos indispensavcis dos assumptus geraeg
os officiaes organizarão notas cset·iptas, que serão submettida~ antes á apreciação de uma autot'idade competente, designada pelo commandnntn, com o fim dl' llaVPI' uniformidade
na insh~ucção sobre esf.es assumptos.
Art.. 103. As habilitações nos assu.mplo.~ de exame ge1·alcom1)lementar a que se refere o art. 9ü serão exigidas aos
marinheiro:- c inferiores do Serviço Geral c Manobras, c aos
praticantes e auxiliares-especialistas artilheiros, torpedistH'3mineiros, signalciros-timoneiros e suhmarinistas, dl) aecôrdú
com a gTaduação, tendo em Yista a funcção que cada um deve
desempenhar.
Art. 104. Os assumptos de exame aeml-complemenlar a
que se refere o artigo anterior. serão classifieados nos seguintes grupos:
1°, de marinheiro .nacional de 2a á tn:
a) deveres dos scntincllas, plantões, vigias e orucuanças;
b) manobras de toldo c baldeação;
c J deveres dos guardas c plantões das emlmrcaçúes;
ti) conhecer a nomeliclatura gm·al do armamento portatil
sua desmontagem, limpeza, posições de fogo e c!uidados:
'
e) conhecin10n~o das _embn_rcaçõcs meudás, stia palamentn, motlo de peiar, arriar c Içar uma embarcação no mar
e no porto;
f) conhecimento dos diverso5 trabalhos de marinharia
lermos c expressões maritimas mais usuacs.
'
2°, de marinheiro nacional de t" classe a cabo:
a) das habilitações exigidas para a graduação anterior"
b) eonhe!:er toque~ de apito usuaeH nas fainas de burd~ e
IHlH cmbarca.coes;
.
c) patronagern das embarcações meudas movidas a remos
vela e a motor;
'
d) manobras da:-; embarcações mcudas para evitar abalroamentos;
e) . IPr. e escrever, dieta do e quatro operações oolJrc Il'Umct'Os mtmros.
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Ct~r:.;o da Escola de AuxiliarP~-Et;pecial isfas.
dr' awtilim· de runtm-1/U)sf /'(' de 'Zl elos se a auxiliat de

1

1 :·.
1

t'nJIII'tt-mestre de :za classe:
a) da~ habilitações exigida~

para as graduaçõe~ ante.
d" ~ 1
h) con lu•ePr J'PgJ'U~ para rcef'bmHmto e Pxpc Içao c c cor!'1':-qwndcncia official;
~
,., rnnherimentos geraes sobro agulhas de marcaçocs;
d :-al1r1' dit'igir manohr<1s elo peso e dP ferros a horrlo.
;;", r/1' auxiliar de cont1'a-mesf1'e dr ?" classe a auxiliw· de
I'Ollf l'tt-mrsh·e de 1n classe:
a) dns hahilitaçõPs exigidas para as grucluaçõPs anterinrrs;
h) ronllrcimcnf.o sobre orfomeiJ•os, flJ'IIlllOS c apparrlhos
.:,, sondar;
·
r·! r·onl!Pcimento do signaos de apito, sinc!a c foqul's de
r orne ta;
d) conhrcimcntos gcraes sohrc halisamento dos portos e
rnnnt?~. rrg1·ns rio navegação dfmtro dos portos;
r') co11hecimento prrfeit.o rlo aprmrrlho dos navios em que
:'f'rvr r dns em que já serviu.
fi". rir auxiliar de contra-mestre de 1a cla.ss~. a SO contra-

riores~

mr·sfre:

npparPlho dos navios, sun e~trucfura. compnrl imenlli'Of rcção, canalizações para Psgotament.o c alagaPH'JJfn nos principars typos de navios ria esquadra. valvulas e
l ';Jn kt ~: m:mnhra e consPrvação das portas estanque~.
l\f:molwas de apparelhnr c dPsapparclhar qnalquPr navio,
f'TlH'J'~!:1t' f' rlrsPnYC•rgar o p:mno. J'izar c tirar do~ rlzf's. Signaes
r),. :: p ifn usac1os a bordo. Trabalhos de marinheiros, al'l'otadut·a< f' rn.,luras div,•rsas, inclnJsivc em cahos rlc arame. Co:-t1ll'~·inwnl11 pt·atir.o de rnhns, qtwlirlarfps r rrsistrncia. FPrt·os,
~lti1::t'I'~H r• appnrolhos dr susppnrlrr dos principars typos de
f!.' ills da rsqnadra.
:\fnl'ltinn de cahrrstnnt.f', ftmccionamenfo c manobra. SPr' 11'11.~ dos fP!'rM e amarras. Fundear, amarrar, atracar c rel:r,,·:n· um navio.
:\pnarP!hns improvizados para tapamfmf.o de rnml,os.
~f'JTÍ1.:o dP raryfín. am1arrlhos nsnnPs. Fainns geracs flp inr·, .. ~din. dl' romhatf'. Salvamrnto de hnmPm ao mar.
Ll'llH"\ appay·rlhos dP ~ovPrno Sf'I'Vn-motorrs r. !'lflU fnncl'i_nn:tnH'nf o: p:1ssagPm do govPrno c1r mfin para o de vapor e
YWI'-sf'rsa;
L"llll'~ dP fortuna. novrrno nos navio!'l rl~ vf'la f' de vapor,
r·"m l1nm r m(ln tPmpo. ConvPnr,õcs .ele lnzrs e halizam<'ntos.
Tl~';.>Tas pnPn rvitnr ahalrnamnrto no mar. Agulhas de governo,
rl" mnr,·:n·; r~1 idnflo~ qno PxigPm: marcnr,t)c~. lJ:o;o do~ appnrelhw "" lllPdn· a VP.lor.irlade do~ nnvinR, no~ prumo~ df' mfto,
11 • ,., :nlico" f' o~Jim ioos. l'mpre~gndn!'l na m:tcpJRrlrR.
F.mll1rraçof'R nwndas. nomonclat.nrn c manobra em todas
:'o:, r· i r·r·,tmstanrias rlf' tempo c m.ar. Ahorflnr ttmn praia, en··~r·l;;ll' r• df'RrtH'alhar com arrnhf'nt.ncfio. Ancoras fluctua•1tes.
nr·J,oqups. Rf'rvir,o rlr e~piar, fnnrlra'r nu suspendrr um ferro
nrt atwnrnl f'. Regras praticas para as dlmensõc!'t da mastreaÇão
da~~ l'lltharcaçõcs meudas e córt~ do panno.
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ser apprO\·acto no e:xarllf:: do::; assumplos gcraes e tcehá respccl ivn habi li lação.
3", de p1'aticantc de 1a classe a praticante cabo:
a) 1er, como 1n classe, dons armo•1 de embavqu.c e de serYiço na especialidade em que estiver praticando;
· b ler, corno 1 a clas~·H~. 18 Illf~zcs de exemplar comportamento anteriores á data da respectiva proposta;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, de mando e
dP iniciativa, para poder dirigir grupos :dn homens:
d) ~c r proposto pelo chefe de Machma~;
e) ser approvado no exame c~o~ a~s~umptos geraes e teclmiens t·f'lativos á respectiva halnhfaçao.
4", de praticante cabo a auxiliw·-espeeialista de 3a classe:
·a) I er, eomu cabo, dons :mnos de embarque e de serviço
da p..;IH'eialidadc Pm que estive!' praticando;
{,; (Pr. eOllJO eaho, dczoilo Hleu•s dn nxPmplar comportalllf'lll.ll anlf'I'iOJ'PS :i data da proposta;
c 1 ser proposto pelo comm:mdanl e;
d) IPI' o rPsppctivo eurso da Escola df' Al~.
5°, de au.-riliar -especialista de 3" classe a ,tE de 2" classe:
a) ter, como auxilia r de 3• classe, dons annos de embarque e de serviço na respectiva especialidade;
IJ) ter. como auxilinr de 3• classe, dezoito mezes de cxem}Jlar comportamento anteriores á data da proposta;
r·l sPr .proposto prlo commnndantc;
d) ser approvado no exame a que for suhmct.tirlo dos
assumptos gPt'aPs e trehniens rclat.ivos ás respectivas habilifat;õcs.
no. de auxiliar-especialista de 2ft classe a AE de P classe:
a) ler, como auxiliar rle 2a classe. dons anno\ de emlmrquc nm sPrviçn da respPd iva especialidade;
IJ) ter, como auxiliar dP 2" clrtsse, dezoito mczes de exemplai' comportamento antel'iores á data da proposta;
c) ser proposto pelo commandantc;
(l) sm· approvado no exame a que fo1· submcttido rlos
:t~Rlllllfl{os tPehnicns relativos :ls l'PSJH'Ctivas habilitações.
I", de nu.:cilinr-cspecia.lisla rk 1" classe a especialista:
a) fPr, como auxilinr dP
ta classe. duus annos de flmhaJ·qtw mn servit;o da respccf.iva especialidade;
b) ter. como auxiliar de P elasse, drzoito mczes de ex:r·mplaJ· eomport.nmf'nfo anterior á data da proposta·
.q !Je~nonstrar fortes qnal idades de caraclm·: de mando e
dr' JnH'Jaf Iva para poder set' encarregado de ineumbencia ·
ri) ser proposto pelo commandanfe;
'
.
r) ser approvado no cm·so cnrrPspondPnfp parn sub-offirJal (ou, cn~ falia deste. em exame dos assumptos gcrars e
Ir_'r'}nllco,.;;) s 1 for de qualf}uer pspecial idade, excepto da de arfJftres; P, caso se trate de a·uxiliar dn artifico. a condicão será
scmpi'f' a approvaçfío em exame pratico dó officio respectivo.
Al'f._. 9H. As clausulas g-eracs rfp aeressn P:xigidn~ para
proii!Of.:nn dos in l'nriorPs <' marinlwiros do ramo de artificc do
~<'I'YH.:o Gera I de Aviação são as seguinte-s:
1", de Jn•aficrm f e. ar/ i {ice de ~· classe a }JJ'aticante-arti{ice
de 1' rfnssc:
a) l_er, como 2• clas~o. um anno de scJ·viro de officina na
t'SJH'l'Jalldadc em que estiver praticando;
•
d)

nir.os

relativo~
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b) ter, como ~~~ classe, dez mezcs de exemplar comporta-

mento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo sub:-<:!fficial soll cujas ordens estiver
servindo c pelo ehefe das offiCmas;
ri) ser approv!ido no e~ame d~~ as~umplos gcraes o technicos relativos a respccllva hab1hlaçao.
2°, de praticante-artífice de 1a classe a praticante-m·ti(ice
cnbu:
a) ter, como t• classe, dous annos. de serviço nas officinas
da e':'pccialidadc em que estiver pratiCando;
b) ter como t• classe, dezoito mezcs de exemplar comporlaJn••nh; anteriores :'i data da proposta;
c) denwnstrar boas qualidades de caracter, de mando c
iniciativa para poder dirigir grupos de homens;
d) ~Pr JH'opo:-:;lo pnlo suh-ot'fieial sob c1ujas ordens csliver
ser v indo e twlo chefe das officinas;
e) ser approvado no exame dos assumplos gcracs o technicos relativos á respectiva habilihu;ão.
3°, de ]JI'aticante-arti(ice cabo a auxiliar al'li{icc de
aa classe:
o) ter, como cabo, dous annos de 3ervico na officina da
espeeialitlade em que estiver praticando;
b) fet·, como caho, dezoito mczes de exemplar comportamento antr·riorc~ ú data da proposta;
c·J :s•·r pt·oposlo Pt'lo ~ub-official sou cujas ordens estiver
servindo e velo chefe das offieinas;
d) tcr ~ido ap.provado no curso de Artífice de _\.via~.:ão ua
par lo relativa á especialidade que tiver seguindo.
4°, de au.r:iliar-arti{ice de 3.. classe a auxiliar-arti{ice de

2~ elas~ e=

a) ter~ enmo auxiliar de 3" classe, dous annos uc serviço
na officina de S'lla especialidade;
lJ) ll't', eomo auxiliar de 3" classe, dezoito mezcs de exemplar eomporlarncnlo anteriores á data da proposta;
c) ser provo;;.; f o pelo chefe das officina~-;;
d) sm· approvado nu exame dos assumpfos gentes e technicos relativos á respectiva habilita~ão.
5°, de au.tiliar-w·ti[ice de 2" classe a auxiliw·-urti[ir.e de
1• classe:
a) tc1·, como auxiliar de 2" elassc, dou.:; annns de ~Prvlço
na offici11a de sua especialidade;
b) tm·, eomo a11xil ia r de 2" clas~e. dezoito mczcs de exemplar •~nlllJHJt'fanwnfn ant('l'iorcs á flata da proposta·
c) Sf'l' propo..;fo pPio chefe das oft'ieinas;
'
. d) H1~1· approvado llo exame dos 3f;8Umptos geraes e f.eehHH'os l'PlatinJ.s :í rP~pectiva habilitação.
r,o, de auxiliar-arti{icc de 11\ classe ct m•li[icc de rwiaçã·':
~~. f_eJ', como auxilia~· de t• classe, dous annos t.Je :3erviço
nn ot I w ma de sua f'Spee Htl idade:
·
b) Lf'l'. eomo anxil ia1· de 1" classe, dezoito mczcs de csem.
piar comporfauwnfo anleriorPs. á data da proposb;
. . .c). demonstra!' fortes fJ1Ualtdanrs de earactPr, de mando e
mJewltva para poder ser cncarr('gado de incumbPn~ia;
d) ser proposto pelo chefe das officinas;
. c) SPt' approvado no exame dos assumptos gct'a:J.s c te ..
clma·u.- rl'latiYos á rc;;;pectiva habilitação.

643,

ACTOE DO 1>o1Jtm h~·. ECU't'l\'0

.\rt 99 Para as condições geracs de contportamenlo,
a promotão, a pra-:a será considerada:
a) de exemplar comportamento si, pm· período exigido,
tiver ::J/4 do tempo com a nota (:-;rguida ou não) "Teve ~.~~m
p!ar comportamento" c q resto do tempo com a nota ·Icvo
1.Jom comportamento";
b) de bom comportamento si, no per iodo "~}s·ido, tiver
tndos os mezcs a nota "Teve bom comportame1tto · •
!,J·t. fOOo No caso de praça de merito c lmhilualmenlc de
cxPI!l!Jlar comportamento, poderá a comrniss5o de promoc,:ões
depoi;:; de informações n respeito, não lenn· flrn desabono da
prac;a ll!lJ:\ nota "Punido por faltas leves" par:1 :1 promo~,;ã:J a
- cr,bu n a sargento - c duas notas do mesmo gcncro rmra a
pr·olllnc:ãn :i - segunda c á primeira r,lassc Na acta se fat'<l
rcfercncia a (~sse facto Essa tolerancia, em caso algum, diminn i~·;i o nunH!t'O minimo exigido de notas "Teve exemplar
eompol'lauwnto".
o

o

p~l'a

o

o

C.-\PITULO VIII
D.\S HADILI'f,\ÇÕES

Art. 101

o

Para o prcenchimenl o das clausnlas de accesso,

na padc relativa ao exame exigido para !I 'i tn•qmoçõe~, serão
oh:-L•r··.-adas as seguinte:; eondi..:ões de hahilif:H,;ão:
1°, hahilitac:ão nos assulllplus geracs;
2~~ hahilitat,:ão nus as~mmvlos praticos, de natureza techniea
Art. 10~0 _\s habilitat;ÜI'S IHIS tlSSlllllptns tVtaCS f'Xigidos
para a~~ JH'umot;Õf!s fiearfio grupadas do :-;eguinte miH!o:
I'', r[,, mttl'inheit·u twciunal de ~ .. classe a nun·inhcii''J naciorwl cabu:
tr.) irh~a g_cral soh~·c a. marinha de guerra ~ STl fmwt;ão.
facfo.; _uof avms na Ill~lorm NaYa I Brasileira, earacf cristicos
dos pr·tni'Jpacs navios (h esquadra;
b)_ deveres militares c parlicuk1res, tliseiuiina mililar· c
ct~lllJH'J!llcnlo de ordens em gt•ral (art. 71 :h llcgularnento
o

-·
hygicnc n limpeza lJ'.'.s:wal, prjIll~Jros .snt'corros tios naufJ·ag·o~ e asphyxiados, I!'Jllelcs c hoias
~;11 nl-YHfas c modos de empt·eg·al-o~:
d) unifornH's c meios de adquii;il-o.:;, marcar, lavar arejar
c l'•'mrJHia ,. J'OUJitl, sacros e m:lcas;
'
r.). alhletismoo nata..::ío, n••re~iLlauc dos exc:·eicios phy~õico~
n I Pl'•:o, provas c trotliv~os;
I). scn·iço de quarto, rancho c formaturas:
. fi) recO_!lJpensas, neecs~idatle do eshtdo !>:u·a atfingit• ne
f•l'~H:OL't: mau; Plev~Hia.-::, casl1gos c suas coll::;cqu:'neia:;o desL'l't,:ão
c suas consequencra::
2'', de marinheiro 'llaciunnl cabo a .<mb-o/fkial:
, a) ef~nhecimcn~os mais descnYolYidos dos n;.;wmntos 1nh1oo~ no Item 1:
·· ·
·
IJ) CO!Jheciut~~nto.:; ~obre Yeneimf'nfo:::. a"J'afifir~rr; .• :; c flc5c.,n!os l'<!lr•r·e.r~trs aos inferiores c marir.hciro~;
• l·t~wrplmar);

. c) regras elementares

o

uc
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d t otina de servico do navio qu P~t.abelecirr,ento e~ quo
~rnt~rn, ia !nas, arrurnacão, inspPeçao, mo~tra~ ·Ylnttmrlunenlilgt:~t. tlt) 1.1:~vio ~u de.pe~tdem~ius do !~~lahelecm.J:~n'•. 1 ~
.
_.
d entltmencms, cerunomal martli:no r~lauv·J ao P!·e~t
dr~L:lf: da Hepublica, Congresso, minisl!'u. f~a. Mat•tnlta, ch~le <lo

:Estado Maior commandante de força, oiflcmes g·eneracs e su}H'riorcs, co'mmandantes, pavilhões e ban_d•~ie:ts, tnodo qe
tr·atar com seus superiores, sulmltl'l'llOS c C 1Vl'3, regnts de ci'iili:ladc;
.
e) alislanwnto, condi~,iõcs de .acccsso, ~ronVJÇ~u, van!~gens
d<'co·rrcntes de tum lollgu c contmuo servH;o mtltt:.H·, ha.txa e
reforma,
/') pintm·a C COIJSCrVnção do naYÍO, lll't~pUl'D de llllla SUpet•fn·ie vara ser pinlad&;
· ") ·uoçúés elemcnlar·es de eiPetricirlatlc o quanto !Jastc para
evitar avat·ias nos dispositivos c apparclhos eom qne t'nlrarcm
em eonlacto diario;
h) conhecimento da organiz&~,;ão admilJis'.rativa do ])(•pnrtarncnto ou divisão em que servem.
Paragrapho uni co. Afim de facilitar :10 po.;soal sob suas
ordens os conhecimentos indispensavcis dos assumptus geraeg
os officiaes organizarão notas cset·iptas, que serão submettida~ antes á apreciação de uma autot'idade competente, designada pelo commandnntn, com o fim dl' llaVPI' uniformidade
na insh~ucção sobre esf.es assumptos.
Art.. 103. As habilitações nos assu.mplo.~ de exame ge1·alcom1)lementar a que se refere o art. 9ü serão exigidas aos
marinheiro:- c inferiores do Serviço Geral c Manobras, c aos
praticantes e auxiliares-especialistas artilheiros, torpedistH'3mineiros, signalciros-timoneiros e suhmarinistas, dl) aecôrdú
com a gTaduação, tendo em Yista a funcção que cada um deve
desempenhar.
Art. 104. Os assumptos de exame aeml-complemenlar a
que se refere o artigo anterior. serão classifieados nos seguintes grupos:
1°, de marinheiro .nacional de 2a á tn:
a) deveres dos scntincllas, plantões, vigias e orucuanças;
b) manobras de toldo c baldeação;
c J deveres dos guardas c plantões das emlmrcaçúes;
ti) conhecer a nomeliclatura gm·al do armamento portatil
sua desmontagem, limpeza, posições de fogo e c!uidados:
'
e) conhecin10n~o das _embn_rcaçõcs meudás, stia palamentn, motlo de peiar, arriar c Içar uma embarcação no mar
e no porto;
f) conhecimento dos diverso5 trabalhos de marinharia
lermos c expressões maritimas mais usuacs.
'
2°, de marinheiro nacional de t" classe a cabo:
a) das habilitações exigidas para a graduação anterior"
b) eonhe!:er toque~ de apito usuaeH nas fainas de burd~ e
IHlH cmbarca.coes;
.
c) patronagern das embarcações meudas movidas a remos
vela e a motor;
'
d) manobras da:-; embarcações mcudas para evitar abalroamentos;
e) . IPr. e escrever, dieta do e quatro operações oolJrc Il'Umct'Os mtmros.
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1

1 :·.
1

t'nJIII'tt-mestre de :za classe:
a) da~ habilitações exigida~

para as graduaçõe~ ante.
d" ~ 1
h) con lu•ePr J'PgJ'U~ para rcef'bmHmto e Pxpc Içao c c cor!'1':-qwndcncia official;
~
,., rnnherimentos geraes sobro agulhas de marcaçocs;
d :-al1r1' dit'igir manohr<1s elo peso e dP ferros a horrlo.
;;", r/1' auxiliar de cont1'a-mesf1'e dr ?" classe a auxiliw· de
I'Ollf l'tt-mrsh·e de 1n classe:
a) dns hahilitaçõPs exigidas para as grucluaçõPs anterinrrs;
h) ronllrcimcnf.o sobre orfomeiJ•os, flJ'IIlllOS c apparrlhos
.:,, sondar;
·
r·! r·onl!Pcimento do signaos de apito, sinc!a c foqul's de
r orne ta;
d) conhrcimcntos gcraes sohrc halisamento dos portos e
rnnnt?~. rrg1·ns rio navegação dfmtro dos portos;
r') co11hecimento prrfeit.o rlo aprmrrlho dos navios em que
:'f'rvr r dns em que já serviu.
fi". rir auxiliar de contra-mestre de 1a cla.ss~. a SO contra-

riores~

mr·sfre:

npparPlho dos navios, sun e~trucfura. compnrl imenlli'Of rcção, canalizações para Psgotament.o c alagaPH'JJfn nos principars typos de navios ria esquadra. valvulas e
l ';Jn kt ~: m:mnhra e consPrvação das portas estanque~.
l\f:molwas de apparelhnr c dPsapparclhar qnalquPr navio,
f'TlH'J'~!:1t' f' rlrsPnYC•rgar o p:mno. J'izar c tirar do~ rlzf's. Signaes
r),. :: p ifn usac1os a bordo. Trabalhos de marinheiros, al'l'otadut·a< f' rn.,luras div,•rsas, inclnJsivc em cahos rlc arame. Co:-t1ll'~·inwnl11 pt·atir.o de rnhns, qtwlirlarfps r rrsistrncia. FPrt·os,
~lti1::t'I'~H r• appnrolhos dr susppnrlrr dos principars typos de
f!.' ills da rsqnadra.
:\fnl'ltinn de cahrrstnnt.f', ftmccionamenfo c manobra. SPr' 11'11.~ dos fP!'rM e amarras. Fundear, amarrar, atracar c rel:r,,·:n· um navio.
:\pnarP!hns improvizados para tapamfmf.o de rnml,os.
~f'JTÍ1.:o dP raryfín. am1arrlhos nsnnPs. Fainns geracs flp inr·, .. ~din. dl' romhatf'. Salvamrnto de hnmPm ao mar.
Ll'llH"\ appay·rlhos dP ~ovPrno Sf'I'Vn-motorrs r. !'lflU fnncl'i_nn:tnH'nf o: p:1ssagPm do govPrno c1r mfin para o de vapor e
YWI'-sf'rsa;
L"llll'~ dP fortuna. novrrno nos navio!'l rl~ vf'la f' de vapor,
r·"m l1nm r m(ln tPmpo. ConvPnr,õcs .ele lnzrs e halizam<'ntos.
Tl~';.>Tas pnPn rvitnr ahalrnamnrto no mar. Agulhas de governo,
rl" mnr,·:n·; r~1 idnflo~ qno PxigPm: marcnr,t)c~. lJ:o;o do~ appnrelhw "" lllPdn· a VP.lor.irlade do~ nnvinR, no~ prumo~ df' mfto,
11 • ,., :nlico" f' o~Jim ioos. l'mpre~gndn!'l na m:tcpJRrlrR.
F.mll1rraçof'R nwndas. nomonclat.nrn c manobra em todas
:'o:, r· i r·r·,tmstanrias rlf' tempo c m.ar. Ahorflnr ttmn praia, en··~r·l;;ll' r• df'RrtH'alhar com arrnhf'nt.ncfio. Ancoras fluctua•1tes.
nr·J,oqups. Rf'rvir,o rlr e~piar, fnnrlra'r nu suspendrr um ferro
nrt atwnrnl f'. Regras praticas para as dlmensõc!'t da mastreaÇão
da~~ l'lltharcaçõcs meudas e córt~ do panno.

o'

f ~'fJ·rn

f'
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PreeatH,:Õf's para fundear uma mina, para recolher c transporlat· tllll !Jn·twflo nntomovel..
.
.\ pp;tr•t•l h o:-; dl' foi'C:a P sorv1ço.~ .flr prso a hordo; gume h os
P p:'to" •lt• t'JJ•ga. .\1·ma1' umn cahrllha.
.
ConhPeiJIH'Ilto dt• sigmws f' do alpha]H"In l\roJ'i'f'. T :;o fi~
~Pmaphoras.

t:nnHt·t'illwnto do sf't'vi~;o de tinlns em g·rral; tintas do
fundo; c·nm·pnc_:fH•s de rôrfls a hor·do ..
Cilrt..:.PI'V~H~fio " I impPza do:; filft•os m~ados a hnrrl!'l.
Loi:; dl' Fazf'nda J'clatints :'i carga dos me~tres e hv~·.o~ ti~
sna f'~L·rip! tll'atftn. DPY<'l'<'R inlH•I·entf's ao sPrvic,:n dos off H'tars

,, m:n·in hPiros. Ile~l1lanwntn c1 j_;:cipl in ar.
l'arag1·apho uníco. A nota obtida pPlos praticantes o aux i Iia ,·,•.o;-c.:..:pr·c· ia I i si a~. al'fil hPir·o~. lnJ'pf'd istas-111 inPiJ·os, ~igno.\
ll'iJ•o..; .. f iiiHHJI' iJ·us t' !'-nhmal'inislas no Pxnme gpr·al enmplPIllf'lllai' rt•Il"'lifttil':l o valor· da lPIIra - - I - do mappa (Mo. B)
p;ti'a u!tl1·n< ão da mrtliu X.
:\I't. to:-,. :\:-> habilitn.;fles nos ru:s1w?.ptos JJrafico.{/ exigidos
tio~ J•nn·inheiros f' inferiores, praticantes de e:-;perinlidaàes e
uuxíliaJ·ps P~pl'rinlistas artilheiros serãn observados de accôrrto
emn n grad·nnt;fw. l<'tHlo Pm vi:üa os serviço:-; quo Hw~ ~om
peiPrn.
Pnragr·apho nniro. 0:-; m;,{/umptos pratiro.{/ a que St:> t·efere
f'Rl(• ar: igo sprão cla"s i f'ieados. spgundo a sua natureza, nos
~ Cgll in: I'S gTUj)OS:
to, PSlfl(/ÍO )Jal'O classi{icaçlio em PE-A de .2• classe:
,, 1 !f•t·mos de artilharia rle uso corrrntc:
i;) par!Ps rn·incipa<':-1 dn canhão o do reparo;
t·: gPrwral idade sobrr as nmniçõrs flp guerra;
d) conhr<·imPnfo snmmario rlos divrrsos typns rh~ canhões
cxi.;fpnfl's Iln nnvin P sna:-; mnnic,:ões;
r?) prrcauçõPs rlP sPgurança f'm geral, c:-;pecialment.e as
q•ue SP rcl::wionntil eom as funce,:ões qur tPnha desempenhado
na artilharia;
f) fins dos nxercicio:-; de tiro ao alvo;
o) d•~ver<'s do grupo de pontaria;
h) dPvPrt~s do grupo de carregamento;
i J fleve1·es fio pessoal dos paióes de municão;
j) f'Xpliear minucio~nmente quacs os seus dpveros na
funcçfin fJlte estiver exercendo.
2°, de praticante de
classe a praticante de t• clm:u:
a) conhecimento mais detalhado do~ assumptos exigidM~
no rstagio:
b) cuidados a ter com o material de artilharia, em gt!ral,
e sua col)servacão;
c) matrriaes emprPgados na limpeza e conservarão da artilharia;
·
tl) conhecim~nto detalhado do.;; canhões e reparos de nequeno calibre existentes a bordo, e suas muniçõeg;
e) preparar um canhão de pequeno calibre para o fogo;
f) deveres do chefe de canhão de pequeno calibre;
y) Pxplicar minuciosamf'ntP fJUaPs os seus deYt"t·rs nas
fnnrçõPs que estiver ex('rrendo.
Jo. de praticrmtc de ·ta classt~ a praticrmtP. cabo:
a~ conlwcirnf'nln mais dt"lalhado do;; asf'nmptn;; Pxigid·1~
Pllr'n a prornocãn a pratirantP dP P cla~S!e;
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b) conhecimento detalhado do~ canhões c reparo:; de
rn{>tlio' calibro c anti-aereos existentes a bordo, (' ~uas muni<•õcs ·
• c)' preparar um canhfw de médio calihrc ou ant.i-<H'I'CO
Imra fogo;
. ·
tl) deveres do chefe de um canhão de mNlJO ca 1i 1ll'C ou
anti-aPrco;
e) serviço de paióes de munição;
._
t; cnnlwcimento perfeito rlas pre.cauçoes de segnrunc:a 1'2lal iya·.; ao serviço d~ munição c ao tiro_;
fi) l~it·ura de thermometros f' rf'g~stro f! r temper~turas;
1t) alagamento, esg·otamento e refngcraçuo dos pa1óes de
nnmição;
.
.
_
·O idéas gern('s sobre o tu·o c ~ma dn·ecçao;
j) couhrcimento summario dos meios de recnpção e tra.:.srnbsão de ordem; para os canhões;
/.·) t•xplicar minuciosamente f]uaes os seus drveres nas
funccões que estiver exercendo;
4°, de praticante cabo a auxiliar-especialista de 3a cl!lsse;
a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistas;
de auxiliar-espf'cialista de 3a classe a auxiliar-espednlist.r de 2• classe:
a) conhccinwnto detalhado dos assumptos exigidos para a
promoçfio dos praticantes e dos seus deveres nas diversas funetõP~ que lhes competem;
b) deveres do chefe de canhão de geosso calibre;
e) dPveres do fiPl de artilharia;
tf_, IH'Pparar um canhão de grosso calibre para o fogo:
~~ 1 conhecimento detalhado do canhfio ue grosso calibre e
da in!".lalla(.:ão geral da torre, no navio rm que servil·;
methodos de instrucção e tJ•einanwnl.o ('lll vigor;
(J) cnnlwcim<>nlu do:-; lH'OCl':-::-;cH wmaes dn rectific:wü::; L!as
alças de mira;
·
h) conhecimento dos meios do transmissão c recrp~;ão das
ordrus. normacs c de emrrgencta;
i J conhecimento summario dos mcthoflt~s de dir:>rrãn de
tiro; ·
•
·
j) conllf'cimento dos dev~rcs correspondentes ás funcçõel:l
que cnmpetc~m aos segundos sargrntos;
k 1 drmonstrar perf<>ito conhecimento dos srus ftrvrrp:, nas
funrr;ües que cstiverPm exercendo;
lj dPrrionstrar capacidade de executar Íl'abalho~ de r.;pa•·:-.cão e ajustagem ·que devam ser feitos por bordo.
Go. de nuxiliar-cspecialista de ~· classe a muiliw·-cspccialistu tle 1• r.lasse:
a) _conhccime!l~O detalhado do~ assumptos exigidos para
!JI'omorao dos aux1ltare~ d<> 3a classe a 2• classe;
b) dcn-'rcs do ajudanfl' do chr>fe de torrP;
r·' dc\·Prcs do chefe de g·rupo de canhõPs dP m1~din ca-·
lihre;
d) conhecimento completo da installacfín grral rlo nma
tnrTe e dm; canhões de grosso calibre;
r) YPI'i ficac,:fío c rl'cti ficaçfín das al(•as:
{.1 irléa geJ:ai sobre o fngn pl'lo syst~ma dit'f'ctor:
u\ ronhPctmrnto st!nunario dos apparelhos L'mprPgados
;)

0

,

n

no fng(l pP!n sy~fNtHl du·pl'fnr (mntH'.iu c a.in~t.anlPnto);
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h) demonstrar completo conhecimento dos deverês (',crrc ..-pondrntes ás funcções que esfiv~r exercendo;
i) r]pmonstrar capacidade rlc cxecut~r trabalhos de rc)-'arn<;fín' 0 ajJJstamrnto que devam ser feitos por hordo.
i", de n.u.Tiliar-espccialista de in classe a SO a1•tilheiro:
a) con hPcimcnto rletalhado nos assnmpt.os exigidos para a
PI'OI1101:ilo a auxiliar-especialista df' 1 n classe;
b) deYI'ros do chefe <i e defesa;
c) deveres do chefe de torre;
d) deveres do artilheiro-chefe;
.
e) conlwcimento s'umrnario dM nwthodos fl.r t 1ro lTS'\dn.-;
na artnharia de desembarque:
f) conhecimento detalhado do lodos os sPrvi1:os dP nm:1
tono dn (~anhã.o oe grosso calibre;
g) preparo do uma torre para o fogo;
h.) id1~a sob1·e a verificação e rrct.ifioat,:ão (]ns ranltõ".~ rnm
o SY"fi'ma dirrctor mn diqno secco;
· i) provas clenwn f. ares de estabilirladc das polvoras:
.i) organi:mção do pessoal de rl"paro~ dn artilharia pnra o
comhaf n, ('Sfação c equipamento;
ft.) con hecirnento dos registro~, mappa~ r I ivro~. no s•!rYir,n
r1r, nr.pnrtnmento de Artilharia;
l) ronhrr,imPnto clenwnt.nr df' hnlistica e observação do
f.iro nnrPssaJ·io á diJ'Prçno do fogo de uma defesa ou de urna
torre;
rn) conhecim(\nto bastante dos processos de direccão do
tiro e rlrmonsf.rar cnpacirlailo de rlirigir a torre na falta do
resprct iYo commnndnnte;
n) con hecimrnf o dos mefJhodo~ do tiro adoptndos para as
· batPri:-~s seeomrlnrias " anfi-aerc::~:
o) conlweinwnlo P emprego do "Baby Range-Kceper
M-Il";
p) rlemonstrm· completo conhecimento dos deveres ,relativos ás funcções que esf.iver exrrcendo c no officio de ar' melro;
q) demonstrar capacidnde de exrcutar trahnlhos de rcpa. ração e ajustamento que rlevam sf'r fritos por bordo.
Art. 166. As hnbilif ações nos m~sumptos praticas exigidns dos mnrinlwiros P inferiores. praticantes dP especialidade
e auxiliares-csperialisfns torpedú:tas-rnineiros, serão obser~
· varlas, rle acc(1rdo com a grarltwefto, tendo em vis f a os serViços que lhf's eompet.cm.
Paragrapho uni co. Os assumptns praticas a que se re~
~ere este :Jrtigo serão elassificados sPgnndo a ~na natureza
nos srgufntes grupos:
1) Estaç,1o J)aJ'fl clossi{icr1çfio em PE-TM de za classe:
n) nomcnclafl~ll'n Iins pnrff's Yisivf'is do torp~do e dos
t.uhos, desmnntngrm " mnnfng('l1l da cnlafra e fl(l,mai~ peças,
P l'lla l'nmnwndanf.e:
b) mnnollra eom os I onwdos pnra retirar e r.ollocar nos
.tubos. c sun consf'rvaçilo normnl;
c) nnmf'nclnf.m·a " ronFPrvnl'fín dns minas em uso, e material d(l minngcm e rocPgn.
·
2) De prafirnnfr dr 2n clossc a praticante de P closs~;
n) conhecimPnto pel'f(~il o das noções adquiridas no estagio para PE;
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b) deveres fios chci'Ps de tubos;
c) devere::; dos clw fpg de grupos de minas.

3) De p1·aticante de 111 classe a praticante cabo:
u) conhecimento perfeito das noções adquiridas no estagio para PE;
b) preparar um torprdo para lançamento de Pxercicio ou
de combate;
c) deveres do chefe de grupo de tubos .ou fiel de torpedot5
dos cont.ra-lorpcdPiros;
il) dPscrevcr as funcçüc·s qno estivf'r desempenhando;
c) conhecimento gPral ,. uso das alf;n~ dP mira pura lancamrmfo do torpedos;
f) verificação n fazer nprh; o lançamPnt o de um torpedo:
o) no(:iio do lnnçamcnlo dP minas por um navio mineiro.

41
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pnrfiro11tc ertlw, a au.rilim·-espedalista de . 3• classe:

a) curso da Escola dA Auxiliaros-Especialistas.

5) De au..r,iliar-esperiolistn r/r' 3" clm;sc, a au.riliar-esJ)ecirrlisftl de 2" classe:

n)
lJ)
c)
d)
e)

roniJPeimcnlo prrf1•itn das funr.çõcs dos PE-TM;
dev<'t'Ps do f'irl dP I oqwdos;

material nccossario n um cxercieio dP tnrpcdos;
accidPnl Ps rommuns nos I Ol'JH'do~:
avarins rf'parnYPis :1 hm·do;
f') VCrificn~fío ll i'<W'l' p:tl'il <!llf' llS rorpcdos Sf',illlll nfili's~lllos com scguran(:a;
rJ) conltf'ePJ' l11•m os t,qln.~ dt> 1ninas f'lll uso na Marinha·:
twln qnc diz rf'~~pf'ifn ao ~~<'•ti I'IIIPI'('go e funcr.ionamcnlo.
H) De f.W.rilim•-f'SJll'cialisío
.riolista dr' 1" clns:oõc:

dl' 2" classe, a an.r,iliar-cspe-

a) conhccinwntn dPlalharfo dos af',sumptos Pxigidos para a
promoçfio dos prnf icanfl's f' dos sen~ clovcrfls ·nas funcções que
lhes compef em;
h) d~~veres do l'icl de lnrpPdos;
c) dPVI~res ·dos sull-nffici:ws TM:
d) preparar Iodo o nwf Prial lorpcdir.o para e:xercioio de
combate;
e) verificação do c~·dado dos torpedos;
f) demonstrar cnpncidadc do Pxrcutar trabalhos de reparação c ajustagem que d(•Y:tm se[' fdtos por bordo;
g) eonhecinH'nfo ru•rf(lif.o dos servi1;os de minas;
/1) di'Vf'r'c•s do~; nwsfr•ps dm1 navios minoiros.

i) De O!l;ri{ÍIII'·-CSJU'I'Í((fisfa de 1" rfaSS('

ft

SQ 1'01']JCdisfa:

11) conllrcimnnlo lH't'ff'ifo do~ divrrsos lypos de tm·pcdo~

em uso na Marinha o seus tuhos dn Iançnmonf.o; regulamento
do torpedos parn n tiro P f"ffritos rln rP~lllamcnt.o sohr·e a t.rajerf o ria: conservnt:ão 1lo mal pr·in 1 dn toq)cdos e rn[J<Iros que
podPm ~~Pr ('Xf'Cttf a dos n hordn. avarias r dPfritos mais comrmms. cornn r.orrigil-os; eoniH•cinwnto rfns func1;ões ch• torpedista-chefe, como principal auxiliar do encarregado de tor-
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pedos; typos de minas em u::o na l\larinha, seus accessorios e
sru emprrgo; lan(.:amenfo e pesca de minas, rocéga.
R) Assum1Jios praticos de escaphmull'ia
trultmn a classi{icaçf1o corl'espondente):

(JJal'll 0.11 que

a) estar apto a mcrgular com os apparelhos em uso na
.Marinha;
b) t.er conlH•cinwnfo dos diversos scrvicos nas obras vivas
cios navios;
c) tPr nnr.ão f'xaela do auxilio dn c~caphnndrista no salvamento dos navios;
d) auxilio aos submarinos em perigo no fundo;
e) CIHidados e conservação do material de escaphandria;
f) ncr.idf'Uif's pc•ssoaes e reem·sos dp, emPrgencia.

Ar·l. 107. As llahililnc:õfls uos as.mm.ptos }Jratico.!l f~xigi
dos dos mal'inhPiros n inferiores, praticantes de especialidade

e auxiliarPs espPcialistas sionaleiros--ti.moneiros, serão obser

4

vadas, dP ncetn·do com a gTaduar;ãn, Iendo rm vis I a os serviços que llws compctf'm.
Paragrapho uni co. Os assumptos praticos a que se refere
estr m·t.igo Sf'rão classifirarlos, sf'gundo a sua natureza, nos
srguint es grupos:
1) Estaoio para classificação como prati.cantc de 2a classe:
a) perfeito eonllf'cinwnlo dos pavilhões usados na Marinha;
b) ~;crfeilo conlJrcimPnlo de todas as bandeiras do Codigo Geral da Armada;
c) meio:.. de cstahclf'cer communicações por signaPs
de
bandeira, scmaphoras, holophote e lampada Scott;
d) fransmittir c l'f'Cf'lwr, pelo m('nos. seis palavras por
minuto, por sPmaphoras, holophole e Senti;
e) lf•r rumos de a81Hiha;
f) tli!'ff'rPnrim· os d ivPrsos typos de navios c PmbaJ•ea<;õcs
miudas.
2) De pl·rrticrrnle de 2• clrrsse a prrrticante de t• classe:
a) perfeito conlwcimcnfo dos pavilhões em uso na 1\larinha, cont.inencins e salvas;
b) perfrito conhecimento de todos os regimentos de bandeiras;
c) codigos de signaes, csprcialmrntc do Codigo Geral da
Armada;
d) chamadas de navios, meios de estabelecer communica~õf's entre navios por signaes de bandeira;
e) transmissão e recepção de signaPs rio semaphoras; semaphora mecaniea c sf'maphora l\lor.sc (mínimo de oito palavras) ;
f) transmissão e rcccpc,:ão de signaes pelas lampadas
Scott e pelo holophote (mínimo de oito palavras);
g) praticn de semaphora f' de Scott;
/I.J signaes de marcha, diurnos e nocturnos;
i) regras dP gov•'rnn df' IWvio, a vela ou a vapor, com
hom ou máo fPmpo;
j) rumos de ngulha;
1.·) signafl:; nwl flOl'nlngirM.
4
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3) De p}·ati.caute de 1• classe a praticante cabo:
a) emhandeirnmenlos -- modo de prí•p:nar;
b) ro<ligos rlc signacs;
c) conft•cção de mensagens de servi<,:o; nbrevia<,:õrs conVPncionaes; transmissão de mPn~ngrns;
d) pratica de scmaphorn, de Scol t e holophotc (no mínimo 10 palavras);
e) sigJtaPs de mnrcha, diurnos e IlO(~Im·no~, quando navegando rm cnmpanhin dfl outJ•o:;; JWYins;
/) l'l'gl':lS 111' ,g·o\"1!1'110 de IIa\·io; l\011\'l'll«;ão dP \Vashinglon;
(I) manohra de cmharcaçõ1'S miudns a Yf'ln;
h) rumos flp agulha, ligeira nocfio de agHlha magncl icu,
rumos na agulha gyroscopira: cuidados rom a agulha;
i) inslnmwnlos de mpfpm·olngia, ollsPrvncõ••s mefeoro!ngicn~;

j) odonwtrM, r.onsrrvacãn r cuiflados no sf'u uso;
J,·) hnlisamrnln do:-; })OJ'Ios, rio:-; " f'auar~;
l) phar6f's;
m) conservação elo mal Prial df' signars, rf'paros de bandeiras. confecção· flr sPmaphoras, frahalhos de signa!eiros;
n) dirf'cç:ão do sPrYit,:o dP qunrlns dos signalf'iros no porto,
seus dPn're:;.
4) De praticante cabo a auxiliar-rspecialisla de :i" classe:
a) curso da Escola de Auxiliares EspPcial i si a.
5) De au:riliar-rsperialisla de 2• clm;se a auxiliar-e.~pr>cialista de 2• rhrs.r;e:
rr) cerpmonial maritimo;
IJ) codigus fie signaes;
c) confec(:ãn dP nwnsagPm~ rir sPrviço í' rl::~ exerciCIO;
d) pratica fie Scol t, sPmaphnra e holophote (mínimo de
10 palavras);
e) cnnvPnçãn de \Vashinglon regras para evitar ahalroamf1nt.ns, apitos, sigmws flf' CPrração, de soccorm. ele.;
f) governo dn navio convenção ele \Vashington;
o) apparPlhos ffp governo dos navios lenws, tJ•ansmissões; CIHidados a ter cnm a stm conservação;
h) agulha magnctica - correc<,:ão de rumos; cuifl:ldos eorn
a agulha;
i) agulha giroscopica - ligeira idéa sobre sru funccicnamento; rumos de agulha giroscopica;
j) instrumentos de medida de velocidade dos navios; ~eu
emprego e cuidados a trr com a sua conservação;
/.:) halisamento;
l) pharolagí'm das costas;
m) conentP.s mm·il irnas; Sf'W! pffelfos sohrt~ o gtWP.rnn cio
navio·
n) marés - suas ca,nsas; effpifos das marés p.ohJ'P n governo dos navios;
o) consernu.:ão do maff'rial t!P signaPs, cuidado ..; no Sl'll
uso;
p) devPrcs do chefe de csfn~ão de signacs no porto e em
viagem.
6) Dr- au.r.iliar-csJwrialisfa tfp ~!a d11s!W a tut:rUiar-(!SP('cialista de t• cla.~;se:
o) cl'r0monial mnritlmo;
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b) codigos d(~ Rignne~; cifras;

confecção flp mPn:.;agens de serviço e de exorCICJO:
ri) govm·no do JHIVÍG convenção de Washington: ·
c)

(~)

livros ele mgil-;Lt·o de signaes;

f) nuuwhra rlc rf'lwcudores, l:lllehas n oulra:-1 pequenas
unbarca(.'Õos; alracnr, desalracar, Pnralhnr, dcsf'ncalhnr, reboear, ele.;
g) noções de magnetismo terrestre conhecimento detalhado da agulha magnefica - currecção .de rumos;
h) serviço de mefcorologia a hordo dos rwvin" da e~quadra;
i) insLrumenf o de medida de velocidade dos Il<lvios;
j) sondagens - prumos rle mf'w e prumos mcc:micos;
Ir) conhccinwnlo nolllinal c (~uidndos dos ín-.;ftmnentos
nmii.ieos;
l) I ~alisamento o pharolagem;
m) n1H;õcs sohrn cartas mariLimas;
n) nuçõfls geracs de cosmographia;
o)· eonscrvação do material de signaes;
p) conhecimento perfeito , daR ftuncçõels de signnleirodtPfe, como principal auxiliar de signaes e manobra do navio;
q) mínimo de 10 palavras, de ~cott e holophofe.
7) J)r>, llll.tÍIÍfii'-CS}JI!CÍOlisfrr. r/(> 1a classe C SQ .danolCÍ1'0fÍJll()llCÍ1'0:

a) ccromonial marítimo;
b) codigos de signars; cifras:
c) conven~.:ão dP \V:u~!Jinglon govcrrio de navios
t·egrns para rvilar abalroamento - pedidos do snccorro;
rl) manobra de navios de pequeno porte; atracat·. do~nf.ra
cnr, mwnlhar, df'SC'ncnlhar, dar socrorro e relloquo;
f') halisamcntn e plmrolngfim:
cnrtns mnril i mas - snhf'r lr:lçnr f' corrigir rumos e
filzi'I' rnareacões;
·
·

n

a) (•nsmographln; .

_

h) coniH'r.imrnfo completo de todos ns scrvi~os n de tudo
(}Uf' di~sm·

rPstwifo {t sua PspPcinlidade;
i) JlUVf'gaefio dn )H'f{IH'Ila cabotagem;
i) minin1o dn 10 palavr·as, df' Reoff e holophole.
l>nt·agl'apiJo uni co. Para hnhiliLncão Pm qualqnPr clnssn,
1111 nxanu• pr•nf.ieo de' ~eolt I' lloloplloln r.ada pala\'l'a Sl't'á de
Ulll grupo de eincn ldras.
Arl. 108. As hahilil af;õcs no~ assumptos. praticos exigidos dos marinheiros c infcriorf's. prnt.icnntes do ospecialidadP
e auxiliarcs-Pspf'cinlisf as telcaraJJhisfas serão obsm·vadas, de
accôrdo com u ~Tadua1:ií.o, f Pndo en1 vis Ia os serviços fl'llO lhes
compdl~lll.

Parngrnpho uni co. Os assumptos prntiro.r; 11 que se refere
este artigo, s<•t•ão elassi ficndos sPgundo a sua natureza, nos
sPgnintl's grnpor;:
1) /)c })l'flfÍrrt11fC de 1a CfOSSr', fl praticante cnlJo :.
o) rt•cf~li<'J' I' fransrnillir no minimo 25 pnlavr·ns;.
b) cunheef'r a rPduc~:fw dP rnrlios officiaes ~~m uso na
Marinl1a;
.
,
c) ff'l' I'OIIIli'''Íilll'llfo fll'l'fpifo soht'O taxação df' radiO•
grallllllUS;
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d). saber traçar o schema e descrever os transmissores
de scentelha em uso na Marinha (cxplosor, disco-scentelhador
abafado);
e) saber O ajustamento e O llHIJWjo dos receptores de crystal e funcções do detector;
f) saber de qu8 é constituida uma valvula thermo-ionic~.
se1u funccionamento como rectificadora, geradora, ampliadora
e moduladora;
(J) conhecer praticamente os processos de reacção de onda~
cont imtas;
·
h) eo11lwem· a utilizar;ão pl'alica do radiogoniometro.
i) euidados no tratamento do uma bateria de accumuladores; como calcular c confeccionar uma rcsistencia para
carga; processos de carga.

2) De praticante cabo, a auxiliar-especialista de 3a classe:
a) curso da Escola de Auxiliares Especialista.
3) De auxilia1'-especialista de 3" classe, a auxiliar-especialista de 2R classe:
a)

receber e transmittir no mínimo

25

palavras

por

minuto;
b)

conhecer perfeitamente a taxação do radiogrammas;

c)

f c r perfeito conhecimento sobro J'cdacç.ão de radio5

officiaes em vigor c eonvenções tacticas c meios de manobrar
uma Jot·~,;a por ::dgnaes tucticos feitos pelá radio;
d) ter conhecimento das convenções inlernacionaes adaptadas no serviço radio;
e) conhecer os diversos typo::; de antenna em uso e SI·Jas
qualidades;
f) conhecer todos us typos de transmissores de scentelha
em uso na Marinha;
o) conhecer os processos de transmissão empregando ondas
continuas;
h) conhecer perfeitamente uut dos fypos de estação a
valvula em uso na Marinha;
i) eonhecor os differcntes processos usados na ampliação
em s•~ric•, quer em radio frcquencia, quer em audion frequeneia;
:i) conhu1~1w o proepsso de reacção e papel quo clla desempenha nos receptores a valvula;
k) cuidados dispensados no lratamcnlo das baterias de
accum-lladorcs de chumbo; como reconhecer um elemento sul·phatico, como restabelecei-o:
l) vantagens e inconvenientes do emprego do accumulador
Edison.
q) De auxiliar-especialista de 2• classe, a auxiliar-especialista de 1a classe:
o) receber c transmiftir no mínimo 25 palavras por minuto;
b) conhecer perfeitamente a taxação do radiogrammas;
c) con heeer as insft·ncções mn vigor Hohrc rndacçfio de
r·adios officiaes c convenções tacticás o meios de manobrar
uma força por signacs facticos feitos pela radio;
d) das antcnnas em uso na Marinha; sou isolamento, eomo
CtJnstruil-a;
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c) dob lran~111is~orcs de ondas continuas em u:::.o na MariHha; dcscripc:ão c funceinnamenlo;
f) alio fallante: tle~rripc:ilo e funceionamenlo do~ wmdos
na l\fal'inha;
q) condenl"ador«'s ~ f t·ansfot'JlJadort•s a oleo, ::i'Ja con~erva
c·ão; antrias P su:ts causas;
•
h) do:'i accumuladon·~ empregados na l\lariuhu; operações
completas det:de a sua primeira montagem;
i) das pilhas empregadas na Marinha; dcscripc,:ão, mauuLnção e mocJu de reslaural-as mais frequente;
j) avaria nas e::;Laçõcs de ratlio;
/.:) noc;i:>es sobn~ motorl'S a explosão;
l) sehema tlworico e til'scripção de um transmissor do
t:iCl'Hlellm abafada;
m) se h ema e descripção de um receptor de valvula;
n) signaes horarios; processo de lransmi~são e convenções adoptada~.
5) De au.ciliar-c~pccialisla tlc P classe, a SU 1'clcqra-

fJ/dsta;
a) recelwr c transmitlit· no minimo 2tí palavras por mi-

nuto;
b) conheeer a::; instrueçõcs em vigor sobre rctlaeçãu 1o
t·udios officiaes c uwnsagcns tucticas;
c) conl)('cer as convcnc;(jes ratliolelcgraphicas c felegrap1ticas inleruaeionacs em vigor c seus regulamentos;
tl) daH avarias dos receptores; como ]rJealizal-as:
c) das avaria:;
do::; h·au~uJiswres radiutclegrailhicos;
como loealiznl--as;
f) das aval'ias do lt'legrapho Morse; como localizai-as:
q) como antliur '·' comprimento de ontla de uma antenna;
comprimento;
h) do syslcma de c:xicitação das anlennas;
i) dos effpifos d(~ aeeuplamenlo;
j) dos effcitos de amortecimento nos Lranstni::i~ores do
~centelha;

/c) dos cffeilos de soJJl'e-lcnsão;
l) como syntonizar uma estm:ão de slcnlelha;
m) no.,;õcs praticas 8obrc ond:mll'nfo;
n) dos systemas de produzir a modulação (ratliolclephun!a

e radiotclegraphia modulada);

o) do~ proccs8os empregado::; vara manipula•;ão de ond!lS

continuas;
Ji)

audion

dos cffeilos de amvliat:ão em radio frequcncia e em

fr~quencia:

q) ineunnliente da rcacção na placa dos receptores a
Yalntla:
,. ) dos perigos da alta tensão: dfeitos physiologicos c prncauções a tomar em eaos de aecidentrs;
s) prineipio dos lllotorc::; a eomhustão;
t) ronheeimentos complcfos sobre
.aecumuladurcs de
chumbo f' Erfison; ~nu tratamento l' maneio;
u) conhecimento completo sobre maehinas electricas em
uso na radio da Marinha: sua cnnseryação, avarias provavei:;;
v) applicação do radioganiomctro;
w) conYf'nções adopfada~ nas transmissões dos D. M.;
;I') nrgan izariio in f erna de uma csta{:ão;
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y) como dividir o serviço entre os telcgraphislas, tend·J
em vtsta a rapidez do trafego radiotelcgraphicu, radiutelephilnico c telcgraphico.
Art. 10n. As habilitações nos as ..mmpfos 1n·aticos cxgulo-,
dos marinheiros c inferiores, praticantes de especialidade e
anxiliarcs-cspecialislas snb-nw1·inisto.-;, serão observadas, li•J
acc,·•rdo com a gradtta~·ão, '''tulo t'lll vista os ~Prviços que lht~'-l
competem.
Paragrapho unieo. Os assumptos prolicos a que se refcl'e
este artig·o serão classificados, segundo a natureza, nos seguintes grupos:
1) De praticaJ!le de 2" classe a praticante de P classe:
a) mostr:ll'-St~ hal.lilitarln no:; assumptos estudados, durante o curso da Escola de Su!Jmcrsivcis;
b) conhecimento tlelalhúao de sua incumbcncia e das Íll··
cum1Jcncias que exerceu;
c) conhecimento c execllção de todos os servit:os que colltpetem á sua gradua(:ão c ú segu inlc.
2) De JJ1'aticante de 1a classe a p1·alicanlc cabo:
a) das habilitações exigi Lia~ para o accesso anterior;
b) conhecimento detalhado da sua incum.Uencia e das
incumbencias que exerceu;
c) conhecimento c cxceuçfio lle todos os serviços que compcf em {t sua gradua(;ão e ú st•gu in te;
:3) De JH'alicantc cabo lt auxilim·-cspecialista de 3• classe:
a) das hahilila(:õcs oxiJ:ddas para os acccsso-s antcrior·es;
b) conhecimento dclnllmdn da sua iucumbencia c da-;
incumbeneias que I'XI'l'Ct~tt;
c) eonlweiJnenlo e cxt~l\tt~~ão de lodos o:; :-;erYi~~os que COil!petclll <Í. sua graduação c á :::wguinlc.
d) ·~xalliC dos a~smupln~ geme~ compl('nwntnrcs
l.JUP
é
exigido uo ealJO ::;en1 c~pceialidadc para o acccsso a auxiliar
de conf.ra-mcstrc.
t.) De auxiliar-especialista de 3• classe a au.riliar-especia·lisla de 2• classe:
a) das hahilita~.:ües ·~xigidas para os accessos anlcriorc . ~;
b) conhecimento ddalhadu da sua incumLcncia c das
incumbcncias que exerceu;
c) conhecimenf n e cx(•eução de lodos os scrv i~~os que con lpelem ú sua gradua(:ão c ;i st•guinte.
5) n,~ au.riliar-cspecialista de 2R classe a au.rilim·-cspccialista de 1a classe:
a) das habilifa<:ücs exigidas para os nccessns anleriorc::;;
b) conhecimento detalhado da sua incumlJencia c das
incumbencias que exPrceu;
c) conhccimcnf o c execução de torlos os serviços que colllpetem á sua gradua~ão c á seguinte.
ti) De au.vilio1·-cspccialista. de ta classe, a SO contra.
mestre:
a) o mesmo assumpfo contido no arl .. IO't, n. 6;
b) generalidade sobre submersíveis; casco, compartimcntagcm, tanques, canalizações de nr c agna, valvulas de man,,bra, pianos de valntlas, bomJJas c suas canalizações, fugas dn

&se.
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ar, alagamento e esgoto·, compensação do navio, lemes horizontaes · e verticaes, conhecimento completo do governo com os
lemes horizontaes, pcriscopios c observações com· esses appa-·
rol h os, meios de salvamento, met.rança no submersível;
c) rooordaçâo das regras para evitar abalroamento.
Ati,. 110. As habilitações nos as.mrnptos p1'aticos ex:igf .•
dos dos x;narinlwiros e inferiores, praticantes de especialidade
e auxiliares-especialistas "artífices de convés", serão observadas, de accôrdo com a graduação, tendo em vista os serviços
que lhes competem.
Paragrnpho unico. Os assumptos Jn·aticos a que se refere
esse artig·o ser·ão c.Iassificados sPgnndo a sua natnreza. nos
fiCS:U i11fns gi'II})OS:
A) Para os carpinteiros :
1) De praticante de 2a classe, a 1n·aticante de 1a classe:
a) nomenclatura das ferramentas e machinas de carpintaria;
b) limpeza e eonservação das mesmas;
c) serviço de calafato.
2) De praticante de 1• classe, a praticante cabo:
a) das habilitações exigidas para a classe anterior:
b) praf icu de nmcllinas de carpintaria;
c) confecção a rnachinas de peças de madeira para os reparos necessarios do navio;
·
d) leitura e escripfa corrente e das quatro operações ~obre
nutneros ihteiros.
3) De ]Jraticante cabo, a a.u.riliar-Jn'aficanate de 3n classe:
a) curso da Escola de Auxiliares Especialistas.
4) De J11'f1.ticanfe-cspecia1isfa de 3 4 classe, a au..riliar-·especialüta de 2• classe:
a) das habilitaçilcs exigidas para as classes anteriores;
IJ) exeenção de qualquer serviço concernente ao seu
officio;
c) IeiLunt de dese11hos e planos de peças de rnadoira em
geral;
d) direcção de grupos de homens.
5) De auxiliar-especialista de 2• classe, a au.JJiliar-especiafista de 1a classe:
a) das habilitações exigidas para as classes anteriores;
lJ) da avaliação correcta do material necessario á execução
de qualquer serviço concernente ao seu officio.
6) De ,w;Eiliar-cspccialista de 1" classe, a SO Arti{icc:
a) das hnhilitações exigirias para as classes anteriores;
b) leitura de desenhos e planos das embarcações meudas;
c) faze!' rascunhos e desenhos de peças.._yoncernentes ao
seu o.fficio;
d) direcção de todos os srviços do uma officina de carpintaria;
e) orgnnização do departamento ou divisão a que pertencer.
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.B) Para os pintm·es :
1) De p?·aticante de 2" classe, a praticante de ia. classe:
a) nomenclatura das fcrmamentas e apparclhos mecanico3

de pintor;
b) limpeza e conscl'vação elas mesmas;
c) preparo de uma superfície para sêr pintada; pinturas
COllllllllilS;

. d) conhecer as cures convencionacs das vinluras,
nos
nav10s o corpos.
~) De ]Jl'alicanlc de 1 ~ classe, a pl'atcianle cabo:
a) das habilitações exigidas l):Ha a classe anterior;
b) saber pl'aparar Lintas lli:>adas na l\Ial'inha e conhecer 6.
mal c•ritt lncccssario ao prcimro;
c) execução de pinturas em geral;
lf) leitura e cscripla corrculc c das quatro operações soure
num crus inteiros.
3) De pratciante cabo, a auxilim·-especialista de 31\ classe:
a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistas.
~) De auxilim·-especialisla de 3" classe, a auxilia1'-especialista de 2• classe:
a~ das habilitações exigidas para as classes anteriores;
ú} execução do qualquer servi(~O concernente ao seu Jf...
f1cio;
c) leitura de desenhos c planos da compartimcntagem dos
navios;
dj direcção de grupos de homens.
G) De l~uxilim·-especialista de 2" classe, a auxilim·-esJJccialisía de 1" classe:
a) das habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) avaliação correcta do material nccessario á execução
de qualquer serviço concernente ao seu officio.
G) De auxiliar-~speciltlista de 1" classe, a SO Arti[ice:
a) das habilitações exigidas para as classes anteriores;
ú) dirccção de todos os serviços de pintura em geral;
c) organização do departamento ou di visão a que ucrtencer.
C) Pm·a os pedrei1'os:
1) De pmticante de 2n classe a praticante de P classe:
a) nomenclatura das ferramentas;
ú) limpeza e conservação das mesmas;
c) execução do trabalhos simples do seu officio.
2) De 1J1'aticante de 1" classe a praticante cabo:
a) das habilitações exigidas para a classe anterior;
b) pratica de machinas, ferramentas concernentes ao seu
cfficio ·
c)' conhecer o material usado nos f~'abalhos do ~eu officio;
d) execução de trabalhos de pedrmro necessarws nos navios de esquadra;
e) leitura e escripta corrente c das quatro operações sobre nu meros inteiros.
Lett
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De p1•aticante cabo a auxiliar-especialista de a• classe:
cursQ da Escola de Auxiliares-Especialistas.
. 4) De au:JJiliar-especiaUsta de 3a classe a auxiliar-especialista de 2• classé:
a) das habilitações exigidas para as classes anteriores;
(J) execução de. qual<juér serviço cpncernente áo seu
offieto;
c) ler projectos de construcção de dependencias para a
M~rinha rto que se i·eferir ao seu officio;
d) direcção de grupos de homens.
5) De auxiliar-especialista de 2• classe a auxiliar-especialista dé 1a classe :
tt) das habilitações exigidas para a classe anterior;
b) avaliação correcta do material necessario á
execução
de qualquer serviço concernente ao seu o.fficio.
- . 6) ne au:Dilim·-especiatista de 1• classe a SO Arti{ice:
a) das habilitações exigidas para as classes anterior~s;
b) fazer rascunhos que se referirem ao seu officio;
c) direcção de todos os serviços de uma officina de pedreiro;
d) organização do departamento a que pertencer.
Art. 111. As habilitações nos assumptos praticos exigido-s dos marinheiros e inferiores, praticantes da especialidade
e auxiliares-especialistas escreventes, serão observadas, de
accôrdp com a graduação, tendo em vista os serviços que lhes
competem.
Paragrapho uni co. Os assutnptos praticos a que se referi.!
este artigo serão classificados, segundo a natureza, nos seguintes grupos:
1) De praticante de 2• classe a praticante de 1• classe:
a) das habilitações exigidas no exame do estagio feito no
Corpo de M . N . ;
b) da nomenclatura geral das peças das
machinas de
escrever!
c) da homenclatura geral ao material de expediente necessario ao funccionamento de uma secretaria;
d) dos processos de multigrllphia.
2) De praticante de 1u classe a praticante cabo:
a) das habilitações exigidas para a classe ahterior, além
de pos~tiir utna boa calligraphia e regul~r orthogrphia da lingua vernacula;
b) da correspondencia e redacção officiaes;
c) do levantamento de mappas, tabellas, partes mensae~,
etc., adaptados no serviço naval;
d) dos processos de protocollo de correspondencia e seu
nrchivamento adaptados na Marinha.
3) De praticante cabo a auxiliar-especialista de 3• classe:
a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistas.
4) De au.rilia?'-espec·ialista de 3• classe a auxilial'-especialista de 2• classe:
tt) da direcção de grupos de homens na execução dos ser..
viços de secretaria que lhe forem determinados;
.
3)
a)
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b) da execução dos serviços de escripturação, independentemente de minutas, e sua leitura esthetica;
c J das instrucções, regras e ordenanças relativas aos serviços de escripturação c de secretaria, existentes em manuaes
adoptados na .Marinha;
d) da organização administrativa da Marinha;
e; da legislaçã~ em geral, o principalmente a mililar, c:Jm
applicação á Mannha quer mercante, quer de guerra.
5) De auxiliar-especialista de 2a classe a auxiUar-espe.
dalista de 1a classe:
a) das habilitações exigiuas vara a classe anterior;
ú) da execução perfeita dos trabalhos de escripturacão e
de secretaria que lhe forem confiados;
c) da direcção accidental, de qualquer secretaria ou sua
dependencia, a bordo dos navios ou nos estabelecimentos navaes, ou seja ua ausencia do respectivo secretario ou encar..
regado;
d) da organização de uma secretaria o dos seus .serviços
de escripturação;
e) dai! necessidades de material e pessoal para execução
dos trabalhos de escripta em uma secretaria;
() de stenographia c photographia.
6) De auxiliar-especialista de 1a classe a SO Escrevente;
a) das habilitações exigidas para a classe anterior;
b) de uma das línguas franceza ou ingleza - leitura
e traducção faceis, especialmente dos termos applicados á
technica na vai.
Art. 112. As habilitações nos assumptos praticos exigidos dos sargentos, auxilaires-especialist~ fieis, serão observa·
das, de accôrdo com a graduação·, tendo em vista os serviços
que lhes competem.
J>aragrapho unico. Os assnmptos prnticos a que se refere
este artigo serão classifieados segundo a sua natureza nos se..
guintcs grupos:
1) De auxiliar-especialista de 3" classe a auxilim·-especia..
lista de 2• classe:
a) direcção· de grupos de homens na execução de servieos
nos paiôes, transporte de guerra c qualquer material;
b) organizaç~o administrativa do seu departamento e da
:\farinha;
cf conhecimento dos assumptos estudados durante o curso
da Escola de Auxiliares-Especialistas;
d) nomenclatura dos objectos que constituem a responsa·
bilidade do commissario;
e) arrumação e limpeza dos paiôes, acondicionamento de
gcneros e conservação do material a seu cargo;
f) balanço do material existente em um paiól, distribui ..
ç-fio de rações;
g) confecção de mappas usuacs c o.utros serviços corre.~ ...
pondentes e sua escripturação;
h) demonstrar fortes qualidades de caracter c demais
af.tributos, neccssarios a salvaguardar os in Iel'csscs da Fazenda
Nacional.
2) De auxiliar-especialista de 2• classe a auxilim·-espe...
cialista de 1• classe:
a) das habilitações exigidas para a classe anterior;
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b) organização c confecção de inventarias;
c) organização e confecção de folhas de pÇtgamento;
d) conhecimento dos livros usados na eseripturaçãc

de

Fazcndn:
e) i·cccbimento de material a bordo c seu accondiciona-Dlcnto;
.
f) demonstrar fortes qual idades de caracter e demais at·
tributos indispcnsavcis a ~alvaguarda dos interesses da F:.t~
zcncla Nacional.
3) De auxilún·-cspecialista de 1" classe a SO Fiel:
a) das hahililaçües exigidas para as classes :wlm·iot·cs:
lJ) t~oniJecimcnlu das rcgr·as de eol'L'espondencia officiai~
c) eonh1•dmenlo3 indispen:--avcis do Cudigo de CuulalJili··
uade Publica;
li) requisições em geral;
e) conllccimentn das moedas cstraugeira3 do~ principa·Jfl

va iws

de regras de camlJio;
demonstrar fortes qualidades de caracter e demais
nttributos, de modo a merecer toda confiança, quando lho ;~~
jam confiados Yalores .
.:\rt. 113. As habilitações nos assumptos p1·aticos exigidos dos sa1·gcnlo~, auxiliares epocialita enfermeiros, sci'ÜO
obervadus, de accurdo com a gl'aduaçüu, tendo em :vista os
serviços que lhes competem.
Paragràphc unico. Os assumptos praticos a que se refere
este artigo serão classificados segundo a ua. natureza nos
seguintes grupos:
1) De auxilim·-especialisla de 3' classe a auxiliar-especialista de z· classe:
a) conhecimento de hygiene naval;
b) prophylaxia em geral e com especialidade da enfMmaria;
c) toilette dos doentes;
d) curativos em geral;
e) soccorros de urgcncia, meios e processos de transporto
dos doentes em t~mpo de paz e na guerra;
f) conhecimento dos serviços de ambulancia;
g) saber administrar os remedios prescriptos pelo medico
e praticar as onteroclyscs indicadas;
h) conhecimento de apparelhos de ataduras;
i) fazer injeecão inlra-muscular ou sulJ-cutanca, applica~
ção de sôro;
j) conlwcimcnto dos proce,ssos de esterilização;
!f) conhe!'imt>nlo de sondas do gomma em geral c s~Ia3
np pl icaçcH'~:
·
I) I'OIIhl'l'illl<'ld.o 1\ ll~ll du lhCI'IliOilll'l.r·o, tomadas de vul:;o
P

f)

e

1110\'irtlPillo l'l·~piralol'io.

2) De au.rilim· cspr•cialista tlc 2a classe a auxilia1· es]iCcialisla. de 1n classe:
a) das habilitações exigidas pa1·a a classe anterior;
b) conhecimentos de ventosas sarja das e seccas e sua.9
applicações;
c) esvasiamento da hexiga nos casos de urgencia;
d) conhecimento em geral elo instrume:r;Ital cirurgieQ mais
commumcnte usado.
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3) De auxiliat-especialista de tn classe a SO En{ermeiJ·o:

das habilitações exigidas para as c!asscs anteriores e
dos assnmptos tratado:~ 110 curso dr enfermeiros;
b) manipular medicamentos, eapsnlas c solução antiscptic&s e desinfectantes;
c) preparo da sala de operaç:ücs c cs!crlização do instrumental cirurgico;
d) fazer emosthasias de nrgcncia;
c) conhecimentos de anesthesias geral, local c applicaçõ?'3
da mascara;
f) applicação de garrotes;
g) auxiliar as inl.<'t'vcnçõcs rirnrgicas como anxiliar de.
OIH'r·ador, na fall.a do mPclico;
h) cscripturação da enfermaria.
Art. 11-1. As halJilitn<;ões uos asswmptos praticas exigidos dos marinheiros e inferiores no Saviço Geral de Machinns
se1·ão observadas~ de accurdo con1 n graduação, lendo em vis~a
os serviços que lhes competem.
Paragrapho nnico. Os assurnptos praticas a que se referJ
este artigo serão classificados, scgt.ndo a sua natureza, no~
sc'gninles grupos;
1) De cm'voeiro a p1·aticante-machinisla de 2" classe:
a)- localização das machinas motoras, auxiliares, de stts ..
pender, do· leme, do systema distillatorio, condensadores e
bombas;
b) fins a que as mesmas destinam;
c) cuidados para proceder á limpeza externa das machinJs
a vapor;
d) modo de limpar e pintar fundos duplos.
2) De p1·aticante-rnachinisfa de 2" clnsse, a JH'aticant,?rnachinista de 1a classe:
a) habilitações exigidas para a c.laRse ant crior;
b) nomenclatura das machinas o turbinas a vapor o seus
accessorios;
e) material de consumo e limpeza, empregado nos serviçu~
dns mesmas;
d) canalizações Jo vapor principal c auxiliar;
e) material necessario para a confecção de juntas e engachetamentos das machinas c canalizações de vapor;
f) Iuhrificação de uma poça de machina.
3) De prnticante-machinista de 1" classe, a p1'aticanlcmachinista cabo:
a) habilitações exigidas n,ara as classes anteriores, dcltJnnstrando mail' desenvolvimento;
b) leitura e eseript.a corrente c dns quatro opora~.:ões ar·ithrnt>ticas sobre numeras inteiros;
c) modo correcto de ahrit' o fr.char valvulas e t.or1wiras;
d) como se põe em funccionamcnf.o uma homba de alimentação ou de <'Sgotar porões das nwcliinas, caldeiras e c:-F··
voriras;
c) como o quando se purga uma machina qu~tlquer~
n lubrificarão dp uma macllina motora;
.
G) meios de esfriar qualqup~· pal'fc de um~ macl!JIIJ~ que
~P aquecer pelo attricto;
h) reparo de torcidns para copos de lubrificac:ão;
a)
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i) como se esgotam OR condensadores e tanques de sobras;
j) manobra e uso da~ valvulas do costado do navio, relati-

vas aos condensadores, e outras, conforme os seus fins;
/c) confecção de jun! ns c engaehetamento em geral:
l) leitura e emprego de manometros e thermometro.~, usados nas machinas;
m) cxecuçflo de pequenos reparos do officio de "ajustador
de machinas".
4) De m·aticante-mncMnista cabo a auxiliar-machinista
de .'Ja classe:
a) curso da Escola de Auxiliares Especialistas.
5) De au:viliar-mochiuista de 3" classe a auxiliar·-machinista de 2n classe:
a) direcção de grupos de homens na execuç.ão de servicos
que lhes forem determinados;
b) execução dos serviços de quartos, quando conduzindo
machinas auxiliares no porto ou em viagem, bombas· de ar e
de circulação. vnporisadores. machinas de leme e de suspender
e homhas em geral;
c) conducção de um systema distillatorio;
d) limpeza interna e externa dns machinas a vapor;
e) como sp mnvimPnta ou pára qualquer machina;
f) verifiraçiio de folgns P alinhamento de pequenas machinas;
g) isolamento calor i fico das machinas, turbinas c encanamen!os de vapor;
h) apparelhos de transmissl'io P de repetição de ordens;
i) cores convencionadas para a pintura das canalizações
de vnpo1·, agua, etc.;
j) ins! rUC\~Ões Pxisf cntrs nos m:munr~ de machinas, adaptadas na l\fnrinha dt• ( lurrra, na pnrfp relativa á sua espe-cialidade:
k) muita hahilifnr,ii.o do officio de "ajustador de m::whinas;
6) })e ou.rilior-rnachinista de .2a classe a AE-MA de
I" rfnssr•:
a) habilitações Pxigidas para a classe anterior;
b) rxrcuçii.o dos SPI'viços de quartos, quando conduzindo
uma machina motora dP pequeno porf.e ou varias machinas auxilinres;
c) montagrm, desmontagem, ajustamento e alinhamento
das machinas a vapor;
d) rendimenf o de umn machina a vapor;
c) sysfemn de Pxpan~ão successiva;
f) modo do disfrihuir vapor nas machinas sem côbro;
a) disfrilJUição dn vapor nas bombas;
~1.) rflrn·r·."anwnfo rff' v!lpor nas eanalizações;
1.) nqneemwnto dn~ mnchinas aHernativas e das turbinas:
.i) srrviço de olro de I uhrificnc.ão nas turbinas e sua
respecfivn r r fr ig-praçii.o;
k) inr!nrncia do Yartw llns turbinas c nas machinas a
vnpor:
l) manobras dl' agua r YaJHll';
_ m) exrcurilo e rlirPer,ão de trabalhos de limpeza, conservaçao e repnrc) de uma ou de varias machinas avxiliares, seus
nccessorios c respectivas canali1.ações; ·
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n) meios de fazer as analyses das aguas utilizadas a bordo.

o) obserYações necessarias .para o registro nos livros de
incumbencia c ele quartos, e nos mappas e outros documentos
de sua divisão;
p) perfeita execução dos trabalhos de "ajustado~ de machinas";
7) De auxiliar-machinistu de I" classe, a conductor-machfnista:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) conducç,ã.o, direcção e funccionamento das machinas a
vapor em geral, ou turbina~;
c) expansão do vapor, em relação á economia de combus1ivel nas machinas em geral;
d) ajustamento do mancai de escora e da bucha do helice;
e) montagem e desmontagem dos helices;
f) installação de todas as machinas ou turbinas, e da canalização de agua e vapor e seus accessorios, existentes nas
vraças ele machinas:
o) todas ns manobrns relativas aos serviços de agua de
alimentação e vapor, do oleo combustivel ·e do alagamento e
l:'sgolo em geral;
h) como se submette á presgão hydraulica um encanamento, condensador ou tanque;
·i) lPitura dos planos e desenhos sobre machinas, seus acr:Pssorios e canalizações respectivas;
j) como tirar um rascunho de uma peça de maohina;
/.') organizaç.ão do "Departamento de Machinas", espellialmcnte da respectiva divisão a que pertencer;
l) Pxecução artística dos trabalhos inherentes, ao officio
de "ajustador de machinas", inclusive alinhamento das mesmas.
8) De carvoeiro a prahicante-foguista de 2" classe:
a) arrumação, estiva e transporte do carvão, nas carvoeiras c nas praças de caldeiras;
b) p1·cparo das carvoeiras para o recebimento de carvão;
c) manobra das port,t.s-estanques das carvoeiras;
d) alagamonlo e esgoto das carvoeiras;
e) rollocação da agua nos cinzeiros;
f) limpeza das grelhas e dos cinzeiros;
g) arrumaç,ão das grelhas nas fornalhas;
h) meios de guarnecer os fogos com cravão;
i) das fprramentas empregadas LOS serviços de fogo e sua
ul.ilização;
j) modo de limpar e pintar um fundo duplo.
9) De p1'aticante-foguista de 2• classe a praticante-foguista
tLe I" classe:
a) habilifações exigidas para a classe anterior;
b) maneira de fazer Oi5 fogo!!! nas fornalltas, de accôrdo com
us differentPs espccies de carvão;
c) mam·ira rle act.ivar, guarnecer. manfer, limpar e abafar
os fogos das fornalhas, de accôrdo com os rPgimens de funccionnmenlo dos gPradores;
d) nomenelatura dP torlas ns partPs das caldeiras e seus
urrpssorios intPrnos c rxl crnos;
e) m(.. io~ rln Iimprza das varias parfes das caldeiras, interna f' Pxlernamrnte, e de material f'mpregado nestes servir:os;
f) reparo e confecção dM paredes de caldeira~;
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o) material necessario .para a confecção das juntas e engacltct.amf•nl o:~, u:;ados nns enlrlei rn~, seus nccessorios e canalizações.
10) De lH"alicrmfe-foouista de 1" closse a 1JJ'a·ticante-fo(!Uista cabo:
a~ das habilil ações exigidas para as classes anteriores, demonsl r ando mais desenvolvimento;
lJ) leitura c ('SCripla simples c das quatro operações sobre
os numeras inteiros;
c) habil execução dos serviços de activar, guarnecer, mant.cr. limpar c abafar os fogo~; das fornalhas, de accôrdo com os
t·rgimens dn funccionamrnto dos geradores;
d) eonw se com1nunica ou se isola uma ralclcira;
c) corno sn põe C'Ill funccionanwnto uma lJOmiJa de alimentaç.ão das praças de caldeiras;
f) manobra dos indicadores de nivel e torneiras de prova,
das valvulas do vapor e de alimenla<.;ão e bem assim, do emprego dos collectorcs de purgação, situados em uma praça de
caldeiras;
g) modo correcto de abrir e fechar valvulas c torneiras;
h) modo de alimrntar um gerador em actividade;
i) como puxar e extinguir os fogos no caso de emcrgencia;
j) verificação csf imada de um dado existente de carvão.:
lt) confecção de juntas e engachetamentos em geral;
l) preparo d(' torcidas para cópos de lubrificação;
1n) leitura e emprego de manomcfros, thermomctros e
pncmomrtros usados nns caldeiras;
n) manobra c uso das yalvulas do costado do navio, relativas ás caldeira5:
o) execur,.ão de pequrnos rrpnros do officio de "caldri.reiro de ferro",
H) De _praticante-[oqwsta cabo. a auxliw· de caldeira de
3" cf.asse:
a) r-urso ua Escola rle Auxili:wr-s-Especialislas.
12) Jk rru.riliar de caldei1'a de 3a classe, a au:âliw· de caldeira de 2a classe.
a) dirccr,ão rlo grupos rlo homf'ns, na execução de serviço
ftuc lhrs for de f f'rm i nade;
lJ) execução dos serviços de quartos, quando conduzindo
uma ou duas caldeiras em actividadc, no porto ou em viagem·
c) isolamenl o calorífico das caldeiras c encanamentos ~
:Vapor;
d) limpPza r consrrvação dos geradores de vapor c srus
nrrPssorios;
c) manobra dos olljrctos de cinza~;
f) modo de aecench~r, communicar c isolar uma caldeira
at pctrol<~o, f' operac:ões quo se seguem;
g) eomo rnanlt'l' Pm funecionamcnto uma caldPira a pef.roleo;
h) avarias prnn1 \·eis nos que imadorcs ·
i) utilização dns rcgulndorrs de ar n~s massaricos das
cah.Iciras e sua~ aY:1rias;
. j) providencias a tomar nos casos de accidenfcs nas calfieiras o srus onr:manwnl o~>. c nas machinas de Ycnf ilncão o
outras, r.xistentPs em uma twaca de caldeiras;
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k) cores convencionadas pnra a pintura das canalizaçõe::;
de agua, vapor, r!c.;
l) im~trucçõrs oxis! Pntos nos manuars de machinas, adaptados na Marinha rlc nucl'l'a, na parte referente á sua cspecialirlarle;
m) modo de prcv:unr para funccionar as caldeiras em
geral;
n) muita habiliiaç.flo do officio de "caldeireiro de ferro".
13) De au:1~ilim· de caldeim de 2" classe, a au:xiliar de calrlei1·a de 1 rlassP:
a) habilitaçõrs rxig·idns para a classe anterior;
b) direcção de trabalhog de limpeza, consr•rvação c re~s d~ UI!Ja ou \'a rias enldeiras, seus rcsprc! iyos acccssorios
e C1h1ahzaçocs;
c) execuç.ão dos s(•t·vi,;o~ do qual'tos, qunndo conduzindo
aLô I rcs caldeiras ''lll aetividado, no por i o ou rm viagem;
rl) meios de da1· f' :X f nwção nas caldeiras r o::; motivos que
as rlcterminam;
e) modo de rrgulnr as valvulas de srgurança;
f) meios de fazer as analysrs das aguas uf ilizarlas n
bordo·
u) avaliação correcla. do Pxisfenle do carvão, oleo combusl ivcl c agua de alimentaç.ão;
h) observações necessarias para o registro nos livros de
incumbencia e de quartos~ r nos mappas c oufro·s documentos
de sua divisão;
i) prrfci fa cxectH,:ão dos trabalhos rlc "caldeireiro de
frrro"
14) De rru.rilim· de caldeira de In classe, a cond~tcfor de
caldeim:
a) habil itaçõrs (':xigidas para as classes anteriores;
b) conducç~o. direc~ão e funeci.onamento de todas as caldeiras situadas em uma mesma praça, quer no porto, quer em
viagem;
e) emprrgo das diversas qualidades de comhustivel c das
aguas de alimentaçí''1;
d) ins[allação de todas as canalizações e seus apparelhos
accrs~orio:; e:xistentrs nas praças de caldeiras;
e) condições que coneorrem para a csfahilidadc de press.ão nos gPradorcs f'm ncf ividadc;
f) manobras rrlativas aos srrviços de agua de alimenfnçfio c vapor, de olco combustível e do alagamento e esgoto
em geral;
o) como sn submrftr ú prrssão l!ydraulica uma caldeira,
Pncanamcnto ou l.anquc;
h) como tira:· nm rascunho de uma parte da caldeira;
i) leitura de planos c dPscnhos sobre calrlriras, seus accesi;orios c rcsprcf i v as canalizações;
j) organiza(:ão do "Departamento de 1\Iachinas", espeeinlmrnli' ,da divisão a qur. 1wrfcnerr;
li) e:xceu(:fio al't istica dns f rahal hns inlH•rcnf es no offif'io
rlfl "caldcrciro de ferro".
15) De carvoeiro a ]J1'aiicante-motorista de 2n classe:
a)

localização das machinas frigorifica~. hydranlicas, rlo

rompl'imir ar r dos motores a explos.ão e a romhusfão
b) fins a qup as me~mn~ s~ dcsl inam;

inf•~rna;
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3) De auxiliat-especialista de tn classe a SO En{ermeiJ·o:

das habilitações exigidas para as c!asscs anteriores e
dos assnmptos tratado:~ 110 curso dr enfermeiros;
b) manipular medicamentos, eapsnlas c solução antiscptic&s e desinfectantes;
c) preparo da sala de operaç:ücs c cs!crlização do instrumental cirurgico;
d) fazer emosthasias de nrgcncia;
c) conhecimentos de anesthesias geral, local c applicaçõ?'3
da mascara;
f) applicação de garrotes;
g) auxiliar as inl.<'t'vcnçõcs rirnrgicas como anxiliar de.
OIH'r·ador, na fall.a do mPclico;
h) cscripturação da enfermaria.
Art. 11-1. As halJilitn<;ões uos asswmptos praticas exigidos dos marinheiros e inferiores no Saviço Geral de Machinns
se1·ão observadas~ de accurdo con1 n graduação, lendo em vis~a
os serviços que lhes competem.
Paragrapho nnico. Os assurnptos praticas a que se referJ
este artigo serão classificados, scgt.ndo a sua natureza, no~
sc'gninles grupos;
1) De cm'voeiro a p1·aticante-machinisla de 2" classe:
a)- localização das machinas motoras, auxiliares, de stts ..
pender, do· leme, do systema distillatorio, condensadores e
bombas;
b) fins a que as mesmas destinam;
c) cuidados para proceder á limpeza externa das machinJs
a vapor;
d) modo de limpar e pintar fundos duplos.
2) De p1·aticante-rnachinisfa de 2" clnsse, a JH'aticant,?rnachinista de 1a classe:
a) habilitações exigidas para a c.laRse ant crior;
b) nomenclatura das machinas o turbinas a vapor o seus
accessorios;
e) material de consumo e limpeza, empregado nos serviçu~
dns mesmas;
d) canalizações Jo vapor principal c auxiliar;
e) material necessario para a confecção de juntas e engachetamentos das machinas c canalizações de vapor;
f) Iuhrificação de uma poça de machina.
3) De prnticante-machinista de 1" classe, a p1'aticanlcmachinista cabo:
a) habilitações exigidas n,ara as classes anteriores, dcltJnnstrando mail' desenvolvimento;
b) leitura e eseript.a corrente c dns quatro opora~.:ões ar·ithrnt>ticas sobre numeras inteiros;
c) modo correcto de ahrit' o fr.char valvulas e t.or1wiras;
d) como se põe em funccionamcnf.o uma homba de alimentação ou de <'Sgotar porões das nwcliinas, caldeiras e c:-F··
voriras;
c) como o quando se purga uma machina qu~tlquer~
n lubrificarão dp uma macllina motora;
.
G) meios de esfriar qualqup~· pal'fc de um~ macl!JIIJ~ que
~P aquecer pelo attricto;
h) reparo de torcidns para copos de lubrificac:ão;
a)
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i) como se esgotam OR condensadores e tanques de sobras;
j) manobra e uso da~ valvulas do costado do navio, relati-

vas aos condensadores, e outras, conforme os seus fins;
/c) confecção de jun! ns c engaehetamento em geral:
l) leitura e emprego de manometros e thermometro.~, usados nas machinas;
m) cxecuçflo de pequenos reparos do officio de "ajustador
de machinas".
4) De m·aticante-mncMnista cabo a auxiliar-machinista
de .'Ja classe:
a) curso da Escola de Auxiliares Especialistas.
5) De au:viliar-mochiuista de 3" classe a auxiliar·-machinista de 2n classe:
a) direcção de grupos de homens na execuç.ão de servicos
que lhes forem determinados;
b) execução dos serviços de quartos, quando conduzindo
machinas auxiliares no porto ou em viagem, bombas· de ar e
de circulação. vnporisadores. machinas de leme e de suspender
e homhas em geral;
c) conducção de um systema distillatorio;
d) limpeza interna e externa dns machinas a vapor;
e) como sp mnvimPnta ou pára qualquer machina;
f) verifiraçiio de folgns P alinhamento de pequenas machinas;
g) isolamento calor i fico das machinas, turbinas c encanamen!os de vapor;
h) apparelhos de transmissl'io P de repetição de ordens;
i) cores convencionadas para a pintura das canalizações
de vnpo1·, agua, etc.;
j) ins! rUC\~Ões Pxisf cntrs nos m:munr~ de machinas, adaptadas na l\fnrinha dt• ( lurrra, na pnrfp relativa á sua espe-cialidade:
k) muita hahilifnr,ii.o do officio de "ajustador de m::whinas;
6) })e ou.rilior-rnachinista de .2a classe a AE-MA de
I" rfnssr•:
a) habilitações Pxigidas para a classe anterior;
b) rxrcuçii.o dos SPI'viços de quartos, quando conduzindo
uma machina motora dP pequeno porf.e ou varias machinas auxilinres;
c) montagrm, desmontagem, ajustamento e alinhamento
das machinas a vapor;
d) rendimenf o de umn machina a vapor;
c) sysfemn de Pxpan~ão successiva;
f) modo do disfrihuir vapor nas machinas sem côbro;
a) disfrilJUição dn vapor nas bombas;
~1.) rflrn·r·."anwnfo rff' v!lpor nas eanalizações;
1.) nqneemwnto dn~ mnchinas aHernativas e das turbinas:
.i) srrviço de olro de I uhrificnc.ão nas turbinas e sua
respecfivn r r fr ig-praçii.o;
k) inr!nrncia do Yartw llns turbinas c nas machinas a
vnpor:
l) manobras dl' agua r YaJHll';
_ m) exrcurilo e rlirPer,ão de trabalhos de limpeza, conservaçao e repnrc) de uma ou de varias machinas avxiliares, seus
nccessorios c respectivas canali1.ações; ·
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n) meios de fazer as analyses das aguas utilizadas a bordo.

o) obserYações necessarias .para o registro nos livros de
incumbencia c ele quartos, e nos mappas e outros documentos
de sua divisão;
p) perfeita execução dos trabalhos de "ajustado~ de machinas";
7) De auxiliar-machinistu de I" classe, a conductor-machfnista:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) conducç,ã.o, direcção e funccionamento das machinas a
vapor em geral, ou turbina~;
c) expansão do vapor, em relação á economia de combus1ivel nas machinas em geral;
d) ajustamento do mancai de escora e da bucha do helice;
e) montagem e desmontagem dos helices;
f) installação de todas as machinas ou turbinas, e da canalização de agua e vapor e seus accessorios, existentes nas
vraças ele machinas:
o) todas ns manobrns relativas aos serviços de agua de
alimentação e vapor, do oleo combustivel ·e do alagamento e
l:'sgolo em geral;
h) como se submette á presgão hydraulica um encanamento, condensador ou tanque;
·i) lPitura dos planos e desenhos sobre machinas, seus acr:Pssorios e canalizações respectivas;
j) como tirar um rascunho de uma peça de maohina;
/.') organizaç.ão do "Departamento de Machinas", espellialmcnte da respectiva divisão a que pertencer;
l) Pxecução artística dos trabalhos inherentes, ao officio
de "ajustador de machinas", inclusive alinhamento das mesmas.
8) De carvoeiro a prahicante-foguista de 2" classe:
a) arrumação, estiva e transporte do carvão, nas carvoeiras c nas praças de caldeiras;
b) p1·cparo das carvoeiras para o recebimento de carvão;
c) manobra das port,t.s-estanques das carvoeiras;
d) alagamonlo e esgoto das carvoeiras;
e) rollocação da agua nos cinzeiros;
f) limpeza das grelhas e dos cinzeiros;
g) arrumaç,ão das grelhas nas fornalhas;
h) meios de guarnecer os fogos com cravão;
i) das fprramentas empregadas LOS serviços de fogo e sua
ul.ilização;
j) modo de limpar e pintar um fundo duplo.
9) De p1'aticante-foguista de 2• classe a praticante-foguista
tLe I" classe:
a) habilifações exigidas para a classe anterior;
b) maneira de fazer Oi5 fogo!!! nas fornalltas, de accôrdo com
us differentPs espccies de carvão;
c) mam·ira rle act.ivar, guarnecer. manfer, limpar e abafar
os fogos das fornalhas, de accôrdo com os rPgimens de funccionnmenlo dos gPradores;
d) nomenelatura dP torlas ns partPs das caldeiras e seus
urrpssorios intPrnos c rxl crnos;
e) m(.. io~ rln Iimprza das varias parfes das caldeiras, interna f' Pxlernamrnte, e de material f'mpregado nestes servir:os;
f) reparo e confecção dM paredes de caldeira~;
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o) material necessario .para a confecção das juntas e engacltct.amf•nl o:~, u:;ados nns enlrlei rn~, seus nccessorios e canalizações.
10) De lH"alicrmfe-foouista de 1" closse a 1JJ'a·ticante-fo(!Uista cabo:
a~ das habilil ações exigidas para as classes anteriores, demonsl r ando mais desenvolvimento;
lJ) leitura c ('SCripla simples c das quatro operações sobre
os numeras inteiros;
c) habil execução dos serviços de activar, guarnecer, mant.cr. limpar c abafar os fogo~; das fornalhas, de accôrdo com os
t·rgimens dn funccionamrnto dos geradores;
d) eonw se com1nunica ou se isola uma ralclcira;
c) corno sn põe C'Ill funccionanwnto uma lJOmiJa de alimentaç.ão das praças de caldeiras;
f) manobra dos indicadores de nivel e torneiras de prova,
das valvulas do vapor e de alimenla<.;ão e bem assim, do emprego dos collectorcs de purgação, situados em uma praça de
caldeiras;
g) modo correcto de abrir e fechar valvulas c torneiras;
h) modo de alimrntar um gerador em actividade;
i) como puxar e extinguir os fogos no caso de emcrgencia;
j) verificação csf imada de um dado existente de carvão.:
lt) confecção de juntas e engachetamentos em geral;
l) preparo d(' torcidas para cópos de lubrificação;
1n) leitura e emprego de manomcfros, thermomctros e
pncmomrtros usados nns caldeiras;
n) manobra c uso das yalvulas do costado do navio, relativas ás caldeira5:
o) execur,.ão de pequrnos rrpnros do officio de "caldri.reiro de ferro",
H) De _praticante-[oqwsta cabo. a auxliw· de caldeira de
3" cf.asse:
a) r-urso ua Escola rle Auxili:wr-s-Especialislas.
12) Jk rru.riliar de caldei1'a de 3a classe, a au:âliw· de caldeira de 2a classe.
a) dirccr,ão rlo grupos rlo homf'ns, na execução de serviço
ftuc lhrs for de f f'rm i nade;
lJ) execução dos serviços de quartos, quando conduzindo
uma ou duas caldeiras em actividadc, no porto ou em viagem·
c) isolamenl o calorífico das caldeiras c encanamentos ~
:Vapor;
d) limpPza r consrrvação dos geradores de vapor c srus
nrrPssorios;
c) manobra dos olljrctos de cinza~;
f) modo de aecench~r, communicar c isolar uma caldeira
at pctrol<~o, f' operac:ões quo se seguem;
g) eomo rnanlt'l' Pm funecionamcnto uma caldPira a pef.roleo;
h) avarias prnn1 \·eis nos que imadorcs ·
i) utilização dns rcgulndorrs de ar n~s massaricos das
cah.Iciras e sua~ aY:1rias;
. j) providencias a tomar nos casos de accidenfcs nas calfieiras o srus onr:manwnl o~>. c nas machinas de Ycnf ilncão o
outras, r.xistentPs em uma twaca de caldeiras;
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k) cores convencionadas pnra a pintura das canalizaçõe::;
de agua, vapor, r!c.;
l) im~trucçõrs oxis! Pntos nos manuars de machinas, adaptados na Marinha rlc nucl'l'a, na parte referente á sua cspecialirlarle;
m) modo de prcv:unr para funccionar as caldeiras em
geral;
n) muita habiliiaç.flo do officio de "caldeireiro de ferro".
13) De au:1~ilim· de caldeim de 2" classe, a au:xiliar de calrlei1·a de 1 rlassP:
a) habilitaçõrs rxig·idns para a classe anterior;
b) direcção de trabalhog de limpeza, consr•rvação c re~s d~ UI!Ja ou \'a rias enldeiras, seus rcsprc! iyos acccssorios
e C1h1ahzaçocs;
c) execuç.ão dos s(•t·vi,;o~ do qual'tos, qunndo conduzindo
aLô I rcs caldeiras ''lll aetividado, no por i o ou rm viagem;
rl) meios de da1· f' :X f nwção nas caldeiras r o::; motivos que
as rlcterminam;
e) modo de rrgulnr as valvulas de srgurança;
f) meios de fazer as analysrs das aguas uf ilizarlas n
bordo·
u) avaliação correcla. do Pxisfenle do carvão, oleo combusl ivcl c agua de alimentaç.ão;
h) observações necessarias para o registro nos livros de
incumbencia e de quartos~ r nos mappas c oufro·s documentos
de sua divisão;
i) prrfci fa cxectH,:ão dos trabalhos rlc "caldeireiro de
frrro"
14) De rru.rilim· de caldeira de In classe, a cond~tcfor de
caldeim:
a) habil itaçõrs (':xigidas para as classes anteriores;
b) conducç~o. direc~ão e funeci.onamento de todas as caldeiras situadas em uma mesma praça, quer no porto, quer em
viagem;
e) emprrgo das diversas qualidades de comhustivel c das
aguas de alimentaçí''1;
d) ins[allação de todas as canalizações e seus apparelhos
accrs~orio:; e:xistentrs nas praças de caldeiras;
e) condições que coneorrem para a csfahilidadc de press.ão nos gPradorcs f'm ncf ividadc;
f) manobras rrlativas aos srrviços de agua de alimenfnçfio c vapor, de olco combustível e do alagamento e esgoto
em geral;
o) como sn submrftr ú prrssão l!ydraulica uma caldeira,
Pncanamcnto ou l.anquc;
h) como tira:· nm rascunho de uma parte da caldeira;
i) leitura de planos c dPscnhos sobre calrlriras, seus accesi;orios c rcsprcf i v as canalizações;
j) organiza(:ão do "Departamento de 1\Iachinas", espeeinlmrnli' ,da divisão a qur. 1wrfcnerr;
li) e:xceu(:fio al't istica dns f rahal hns inlH•rcnf es no offif'io
rlfl "caldcrciro de ferro".
15) De carvoeiro a ]J1'aiicante-motorista de 2n classe:
a)

localização das machinas frigorifica~. hydranlicas, rlo

rompl'imir ar r dos motores a explos.ão e a romhusfão
b) fins a qup as me~mn~ s~ dcsl inam;

inf•~rna;
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c) cuidado~ pnra proender a limpeza externa das refer·idns ma•~hht:tH 1\ JIJOLOI'C~;
d) modo de limpar e pintar um fundo duplo.
16) De pmticante-moto1'ista de 2" classe a praticantemoto1'ista dP 1a classe:
a) habilitações exigidas para a classe anterior;
b) nomenclatura das machinns especiaes e dos motores
a explosão e a combustão in Iorna, e seus accessorios;
c) material de consumo e limpeza, empregado nas referidas machinas e motores;
d) installação das canalizações que servirem ao:, serviços
das machinas especiaes e motores;
e) material nPcessario para a confecção das juntas e engachetamenl os usados nos serviços das referidas machinas e
motores;
f) lubrificação de uma peça de machina especial ou
motor.
17) De praUcanfe-nwtorista de /" classe, a praticantemoto1'ista cabo:
a) habilitaçõrs exigidas para as classes anteriores, demonstrando mais desenvolvimento;
b) leitura e escripta corrente, e das quatro operações
sobre numeros inteiros;
c) modo correcto de abrir c fechar valvulas e torneiras;
d) como e quando se purga uma marhina;
e) meios de esfriar qualquer parte de uma machina especial ou motor, que se aquece pelo attrif o;
f) lubrificaç-ão externa de uma machina especial e de um
motor;
g) preparo de foreidas para copos de lubrificação;
h) manohrn e ww das valvulas de costado do navio, que
tenham relação enm as machinas especiaes e motores;
i) confecção de Juntas e engachetamentos em geral;
.i) leitura e emprego de manometro. e thermomctros,
usados nas marhinas rspeciaPs e motores;
k) execução de pnqueno~ reparos do officio de "ajustador de maehinaR".
18) De praticante-motorista. cabo a auxiliar-motori:~ta de
.1" classe:
a) curso rla Escola de Auxiliares-Especialistas:
b) direeção de grupos dn homens, na execução de sernros quo lhes forem determinados;
.. IJ) exf'enção de snrvir,ns, qunndo conrluzinrlo m; motores
n explosão, usndos nas emharcações rlns navios e dos estabelecimentos de Marinha;
c) funccionnnwnto dos apparelhos de marcha das embarrnr:õos movidas por motores a Pxplosão;
d) exPcw:.ão dns Sf'r·viços rlP qnnrtos, quando condm~indo
um motol' a cnrnllllsf~o infPrnn. fmu•r,ionnndo para serviços
nuxilinrcs:
e) exflcuçfin dos sf'n·i1~os r!1' qudns. quando conduzindo
uma machina frigorifien, hydraulina n f' df' comprimir nr. de
:wrt1rdn ron1 ns rrg-im,'ns orrlf'nados;
f) installn('ÕI'~: frigfll'ificn::: •~ de nr comprimido;
g) isolanwnto dn:-; canalizaç-õf's ela mistura frigorifica ·
h) installação do serviço de machinas hydraulicas;
'
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i) modo de proparar as camaras de refrigeração de vi-

verr~ r seu resJjoctivo recebirnl'mto e preparo;
j) meios de refrigcrnr ou ventilar paióes

de

k) limpeza internn c extC'rna elas machinas

motore~:

muniçõe~:
especiae~ e

funccionamento dos t.hermo-tanques;
preparo, limpeza e conservação dos tanque~ de oleo;
combustivel e lubrificantes e ~eu respecf ivo recebimento e
distribn ição;
n) instrucções existentes nos manuaes de machina adaptados na Marinha ele Guerra. na parte referente á sua especialidade;
o) côres convencionadas para a pintura de canalizações
de vapor, agun, etc. ;
p) muita habilitn(:ão cio officio de "ajusfador de machinas''.
20) ne au~ilinr-motnrista de 2" rlnsse, a auxiliar-motorista rle 1• classe:
a) habilitações exigicias para a classe anterior;
b) execução de serviços de quartos. quando conduzindo
um níotor a combm;t.ão, rle pequeno port.f\ P.mpregado, tanto
na propulsão como f'm outros serviços rlr navio, ou quando
conduzindo machinas especiaes;
c) montagem. desmontagPns c rf'gisfro de distribuição de
um motor a combustão interna para serviços auxiliares;
d) montagem, desmontagem, ajustamento e alinhamento
rlas m'achinas especiaes e motores;
e) systemas de resrrvntorios cir nr comprimido, suns cnnalizncões e valvulas;
f) apparelhos de menir a pressão e a temperatura;
g) flmccionament.o rlos regularlorPs rle velocidade e contadores de rotacões, á inercia;
h) carga e descarga ele 11ma machina frigorifica;
n import.ancia da trmprrnfnra ambiente em relação ao
funccinnamento das mnchinas frig-orifiens e rfc comprimir ar;
i) funccionamrnto c instali:H:fío rios rrgnladorC's rfns machinas hydraulirns usadm; na Marinhn;
k) execução c direcção de trabalhos de limpeza, conservação e reparo, de uma ou de varias machinas esp'.eciaes c
motores. seus accessorios P resp0ct i v as canalizacões;
l) observnções necessarins para o regisf,ro nos livros de
incumbencin e rle quartos, e nos mappas e outros documenfos da sua divisão:
nt) perfeita exectwão cios t.rnhalhos rfe "ajust.ador de machinas" c de "motores".
21) De au..riliar-motm·i.çtn. dr 1• cla.sse. a conductor-motoristo:
n) habilitações exigidas para a classe anterior;
b) princípios elementarrs sohrr motores a explosão r a
comhustão interna, machina~~ frig-orificns, compressores de
ar e elas machinas hydraulicns, utilizadas na Marinha;
c) conducção. ciirecção P funrcionnment.o de motores a
combustão interna, para o sPrviço rlc propulsão de navios:
d) conducçfío, direccão e funccionamento rlc varios compressores de ar. machinas frigorificn~ f' hydrnulicas;
e) temperatura dP regimen, parn cada Pspccie d1' vivf'res,
a ser conservado por refrigeracão;
l)
1n)
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f) cxf'cução I' d irccçã<i gel'al dos reparos em mof.orc.:; ú
mnP-hin:t•• r!a ~1n f~~JH'eialifladn:
U) :tjn..:;lamnnfn do lllal•Clll flt• r~:;I'OI':l P da lHJCit:t das hrliCPS, Sf!:l llHJJJI;tgi'Jil (' dt'SlllOllÍnge!ll;
h) Joda~; as manobras I'Plal.i\·as ao alng<unPnlo e ('sgofo;
i) lcif um dos planos e desenho:; ~:;obre machinns cspeciaes c motorrs, sons nccc;~sorios c respectivas canalizações;
.i) como firaJ' um r:1seunho dn uma prc,:a dr, mnehina especial ou de motot·;
k) organização do "Dcparlamcnfn d(' nlaeltinas", c::;pecialmcnte da divisão e que pertm1ecr;
l) execução nrtist.ica do.;; h·nhn lhos inhcrcntcs no officio
de "njustarlor de mnchiTJas" e de ''motores", inclusive alinhamento.
22) De carvvuil'o a JH'alir.;tmlc-clcctl'icista de 2" classe:
a) localização das mnchinas clectricas e dos principacs
apparelhos cleclricos, bem como dos fins a que os lllesrnos se
destinam;
b) cuidados para proceder n limpeza externa dos apparclhos electricos;
c) modo de limpar e pintar um fundo duplo.
23) De p1·aticante clectJ'icista de 2" classe c Jn·nticanteelectricista de 1" classe:
a) habilitnçõcs f'x:igidas para a classe anlcrior;
b) nomenclatura dos npparclhos clectricos c Sl'llS ncces-

sorios:
c) mat.orinl ele consumo c limpeza, empregados nos serviços de eleelricid:ldc;
d) distribuição dos circuitos de illuminação;
e) como substituir, na installnt::iio elecf.rien, lampadns c
fusíveis, inutilizados;
f) lubrificnção dos BH!tores c npparelhos elcclrieos.
24) De p1·aticonte-clectdcistn de 1n classe a p;·aticantcelcct1'icista, cabo:
a) habilitaçõ(~.s exigidas para as classes ani.PriorPs, demonstrando mais desenvolYirncn!o:
b) leitura oscripla corrente c ·das quah·o oprraçõrs sobre
os nurneros inteiros;
c) meios dn psf'riat· 11m mofor elrclricn qLw sn aqtwcer;
tl) leitura e Clllpt·eg·o de rnanomctros, lhcrmnmetros c apparelhos olcctricos de medida;
e) execução de vcquPnos r('pnros do officio do "ajustador-electrieista".
25) De }lrttlirtmíc-r>lccfi'icista, calJo, a au.âliut-r·h•cli'icisfa
de 3" classe:
a) curso da E.3cnla de Auxil iarrs-Esprciali~f as .
. ~6) De nu.rilim·-espccifllisla dr> :3" classn, a. au.riliar-elertnclsla de 2" classe:
u) dirt'cçiio de grupos d0 homrn~. na PXPcucão df' sf'rvicos qut~ llws forrm ctefc·rminados; ·
·'
'
b) exccuçiío d(ls serviços do qunrtos, quando conliuzindo
um dynamo nn nwfor1's rlr•etricns, d{' nceôrdo com o l'('gimen
ordenado;
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c) mnnoLra do f:u~er um dynarno alimentar os circuitos
da installação respectiva ;
d) manobra dos differf'nles typos de reguladores de velocidadr dos dynamos;
e) cliffcrenles t~·pus de dynatllos conforme as resp-ectivas

cxccu~õcs;
f) eonducção de uma Lulcria de accumuladurcs durante

a carga, repouso e descarga;

.
dn circuitos simples de Iampa1las veultladorcs portatois o campainhas ciP chamada o alarme;
h) rcpara1~ão de circuitos aherlo::;, localizados c retirando
os dcsYios de corrente, que nos mesmos forem encontrados;
i) Jll(lntagcm e desmontagem de pequenos e simples mo~
tore~ elcctricos:
.i) leitura do sehcma da:.; lig~u~ões de mn IH'CIU<'no e simpie::; motor;
.
.
/c) installac.;Üo dos HIJparclhos elecll'!COS de medida;
l) i\mccionmncnlo e consc•ryac;fio dos holophotes;
m) mnnohra de rhcostutos c app~u·cllws de confrol dos
motores;
n) systema geral da inslalln~,;ão cleclriea;
o) in:::trucf:ões exbf.enles no3 manuacs de elcctricidade,
adoptados na Marinha de Guerra;
z:) cúres ~onYcnciumHias pam a pintura das canalizações
a)

instnlla~.;ão

c!eclricns, etc.;
q) limpeza in ler na c externa dos dynnmos, motores o ap-

p:lrellÚJs eleetrico~, em geral;
1','

muita habilitar,:ão do officio de "ajustador-olectri-

cista''.
'27) De au;J:ilim·-cleclricisla de 2~ classe a uuxiliw· clc-

ctricista clr.: 1·· classe:

a) habilitaçõPs exigidas para a classe anterior;
b) execução e direcção dos traballtos de limpeza, conser-

vação e reparos de dynamos, nwforcs, accumuladores, pilhas,
ltolnphofcs, tclPphon<'!', rheostntos c de oulros npparelhos elcctricos auxiliare~;;
c) execução dos scrvi<,:os de quartos, quando conduzindo
um ou mais dynamos;
dj montagem, desmontagem, ajustamento c alinhamento
dos dynnrnos c motores PlPctricos;
c) reparo dn dynamos, IllOlorPs e appat·elhos elcctl'icos
em g1~ral;
f) manobras de nssociar clous dynamos em parallelo;
(l) valor c sis·nificaçãc. da voltagem em relação ás dcnsidad(\3 de cada elemento de uma bateria etc accumuladores·
h) cuidado::; relativos ao tratamento de urna bateria 'de
accumuladores;
i) linhas da in~fallnção 8l~ctrica;
,j) npplicnção n dos cuirJn,tos relativos aos instrumenlot3
pol'lafc~is do !llrdida elccfrica:
.
/r) ob~crvações necesf.arias para o rrgistro nos livros de
mcumlJPnc!a. c_ dp quartos, c nos map•Jas c outros documentos
da sua ''divisao";
. t ~~ perfeita execução dos trabalhos de "ajustador-olcctri-

ClS

a .
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28) De ouxilim·-electricisla de 1- cla.sse a conductor-electricista:
a) hallilit.aciiP~ l'xigilin~ para as classes anteriores;
b) dynallJo:-: ~~ 111olor !'S citados elll série, derivação e

!'OlllJ>Otmd;
c) regiHWll d1! funeeioJJalllento tlc dynamos, eu1 geral,
wmdos na !\farinha;
d) apparell1ns d(' medda e segurança usados nas installa-

IWt'miUt•rJl a a~snciação do dynamos;
funccionamcnto e do atTanjo eJectrico dos motores-geradores o transformadores;
f) processo de carga de <H'CtlllJUladores electricos c o
wodo de carregai-os;
o) fnneeionanwnl.o, cunset·va,_:i"ío e rcvaro dos apparolhos
ll:<;ndos var·a iiHiicat;<lu de uuu·cha, eomrol do tiro e de velocidade;
h) leitura de plano-: ü descuhos sobre installações ele-.
ctricas em geral;
i) como tirar um rascunho UI\ uma pequena installação
electrica;
j) organização do departamento de machinas, especialmente da "Divisão E";
k) execução :u·tistica do officio de "ajustador-electricista".
29) De _aprendiz rt. praticante-arti(ice de 2·~ cla.•;;se:
a) localização das offieinas, das machinas, ferramentas e
dos paióes de ferramentas;
b) nomenclatura geral das fennmcntas relativas ao offieio que desejam possuir;
c) cuidados para proceder ú limpeza das ferramentas e
machinas-ferramentas;
d) modo de limpar c pinf ar um fundo duplo.
30j D·? praticmzte-art'i{ice de 2" classe a praticante-arti(irc de 1a classe :
a) habilitaçõeR exigidas para a classe anterior;
b) nomenclatura geral das machinas-ferramentas relativas
ao "officio" que praticam;
c) modo de limpar e conservai-as;
d) nomenclatura do material de consumo necessario para
a execução de pequenas obras concernentes ao officio que praticam:
31) De praticantc-m·t i{ice de 1a classe a praticante-artífice, cabo:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) leitura c escripta corrente c as quatro operações sobre
numeros inteiros:
c) ferramentas do officio e sua conservação; reparo das
mesmas;
d) material utilizado no officio que praticam.
32) De p1·alicante-m·ti{ice, cabo, a auxiliar-artífice de 3•
classe:
a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistas.
I.:Ões que

e)
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33) De auxiliar-arti{ice de 3" classe a auxiliar-artifice de
2• classe:
a) direcção de grupos de homens na execução de obras

e reparos que lhes forem determinados;
.
b) execução de obras de pequena monta relativas ao seu
officio;
.
.
c) utilização das re~pect1vu~ muchmas-ferramentas, sua
conservação e reparo;
d) instrucções relativas ao ~eu u:Uicio, existentes nos manuaes adaptados na Marinha de Guerra.
34) De au:vilim·-cLrti{ice de 3" classe a auxiliar-arti{ice
de 1a classe :
a) habilitaçõe~ exigitlas IJUI'a a classe anterior;
b) execução perfeita das obras que 1hes forem confiadas;
c) avaliação correcta do material necessario á execução de
uma obra e de como se lô c interpreta um desenho para officina;
d) direcção de uma officina;
e) necessidade de material e pessoal para orçamento de
uma obra.
35) De auxiliar-artífice de 1" classe a artífice de machina
de 2" classe.
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
h) direcção de todos os serviços de uma officina;
c) execução artística dos trabalhos relativos a seu officio;
d) organização do departamento de machinas, especialmente da Divisão a que pertencer.
Art. 115. As habilita~ões nos assumptos praticos exigidos rlos marinheiros c sargentos, praticantes de especialidade
e auxiliares-especialistas arti{ices de aviões, serão observadas, de accôrdo com a gruduação, tenda em vista os serviços
que lhes competem.
Paragrapho unico. Os assumplos praticos a que se refere
eEite artigo serão classificados segundo a sua natureza, nos
seguintes grupos:
A - Para a e:~pecial'idade de motoristas:
1 -De praticante de 2• classe a praticante de f• classe:
a) nomenclatura geral das peças de motores e ferramentas;
b) modo de limpai-as e conservai-as;
c) meios de transporte de motores e cuidados necessarios;
d) leitura. e ~scripta corrente e as quatro operações sobre numeros mtetros.
2 - De praticante de 1n classe e praticante, cabo:
a) habilitações exigidas para a classe anterior;
b) pratica de desmontagem de motores;
c) modo de fazer vedar as valvulas;
d) pratica de ajustamento, montagem e distribuição de
motores fixos e rotativos;
e) velas e ajustamento dos electrodos;
f) leitura e escripta corrente e as quatro operações sobre
numeros inteiros e decimaes.
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3 - De lli'alicante cabo, a au.riliar-especialista de 3•
classe:
a) habilita<.;õe::; exigidas para as classes anteriores;
b) ajustamento, montagem c distribuição de motores fixo::; e rotativos; pratica no officio de ajustador de machina;
c) desmontagem, limpeza, montagem c rpgulamento de
magnctos e syslema do acccndimcnto Dclco e at:cemlimento
por bobina;
d) experiencia de motores em banco de prova;
e) causas do má o funccionamento dos motores c meios de
corrigil-as;
f) montag-em c installação de motores nos aviões; conservação dos motores nos aviões; preparo dos motores para vôo;
y) pratica uo funccionamento da.; metralhadoras c pratica do tiro;
h) cur.so de artífice de aviação.
4 - De auxilia~·-espccialista de 3" classe a auxiliar-especialista de 2" classe:
a) habilitações exigidas 1mra as classes anteriores;
b) baterias c earga de baterias;
c) enrolamento de magnetos e dynamos;
d) concerto nas installações electricas de motores ~
aviões;
c) inst.allações de cabos clectricos c de cornmando dos motores nos aviões;
f) ajustamento de cabos de helices;
o) direcção de grupos de homens na execução dos serviços que lhes forem determinados.
[) - De auxilim·-esP'ecialista de 2n classe a all;riliw·-cspecialista de 1" classe:
a) habilitações exigidas vara as classes anteriores;
b) avaliação corrccta do material neccssario á execuçãd
de um serviço;
c) como tirar um rascunho de peças e de motores;
d) leitura de planos c desenhos sobre motores o seus
accessorios;
·
e) direceão de uma officina;
f) execução perfeita dos trabalhos que lhes forem confiados.
6 - De auxiliat-eSlJecialista de 1n classe a U1'ti{'ice de
aviação:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) direcção de todos os serviços de uma officina;
c) organização do dcpart amcnto a que pertencem.
B - Pm·a a especialidiule de nwntadores:
'7 - De praticante de 1" classe a praticante, cabo:
a) nomenclatura geral das differentes partes de um avião;
b) limpeza dn ferrag8ns, setays e superfícies;
c) costura de cabo de manilha c arame;
d) pratica de costura ele panno c remendos;
c) le_liura e e~cripta eorrenlc e as quatro operações sob r~
nu meros inteiros.
8 - De praticante de 1" classe a praticante, cabo:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
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b) pratica de entellamento de superficies e fuzilagens;
c) pratica de dopagem e pintura;
d) pratica de montagem e desmontagem de av10es;
e) leitura eseripta corrente e as quatro operações sobre
numeras inteiros c decimaes.
9 - De praticante m·tifice, cabo a auxiliar-especialista de
a· classe:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) pratica de alinhamento de aviões;
c) pratica de collo~acão de ferragens nas superfícies;
d) curso de artífice de aviação.
110 - De aux-iliar-especialista de 3• classe e auxiliar-especialista de 2" classe:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) características para o alinhamento dos differentes typos de aviões da Marinha;
c)· collocação de instrumentos nos aviões e de como regulai-os;
d) leitura de planos e desenhos de aviões;
e) direcção de grupos de homens na execução dos serviços
que lhes forem determinados.
li -De auxilia1'-especialista de 2• classe a auxiliar-especialista de 1a classe:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) pratica de reparos nos instrumentos dos aviões;
c) inspecção de superficins antes de serem entelladas;
d) avaliação correeta do material necessario á execução
de nm serviço;
e) direcção de nma offieina;
n execução perfeita dos trabalhos que lhes forem confiados.
12 - De auxilia1'-cs]Jecialisla de I- classe a artífice de
aviação:
a) habilitações t•xeigidas para as classes anteriores;
b) i m;pecção geral de todas a~ partes Llc um avião antes
e Llepuis de serem cntelladas;
c) inspecção de aviões;
d) dirécção de todos os serviços de uma officina;
e) organização do departamento a que pertencerem.
C - Para a especialidade de carpinteiro:
13 - De praticante de 3" classe a praticante de 1• classe:
a I nomenclatura
ferramentas e machinas de carpintaria;
b) limpeza c observação das mesmas;
c) leitura e cscripta corrente c as quatro operações sobre
14 - De praticante de 1" classe a praticante cabo:
a) ltabilitaçõrs exigidas para a classe anterior;
b 1 pratica de machinas de. earpintaria;
c) confecção á machina dn peças de estructura; longarinas para fusilagem, arestas de ataque e sahida das azas, sert·agelll e apparelhamento de laminas para fundo de botes, serragem de almas para nervuras de azas, vasamento de longarinas para aza;
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d) leitura c cscripla corrente c as lJ.Uatro upcraçõc~ sul.Jre
os numcros inteiros e decimaos.
15 - De praticante cabo a auxiliar-especialista de 3•
classe:
a) hatlilila~,;õr.:; Pxigitlas para as classes anlcriure:-;;
b) pratica de offici na:-; e e!:ltructuras;
c) <~cmfcc(,'ão ue peças de csll'uctura a mão; montantes e
travessas de fusilagcru, escoras, nervuras para azas c outras
supcrficics, curva.., de azas e lemes, cur\'as laminauas;
d) curso de artifice tle avia~i'lo.
16 - De au..r:iliru·-cs1>ccialista de 3 11 classe a au..r:ilial·-espccialista de ~· classe:
a) habilitarões exigidas para as c!~sses anleriorc~;
b )· pratica de officinas;
c) reparos em g·eral de boles, fluduadorcs, azas, lemes e
demais supcrfieies;
dj leitura de planos c desenho.::; de pecas ue cslructura;
c) dit·ecção de grupos de homens na execução uus serviços q uc lhes furem detorm i nados;
17 - De allxiliw·-espccialisla ele :2" classe a auxiliar-especialista de 1" classe:
a) habilituç,ões exigidas íJUra as cla::;scs anlcriure::~;
b) pratica de officina.s;
c) desmontagem, remontagem c alinhamento de fuzilag-ens, confecção de nzas e todas as drmais supcrfidcs, confecção de montantes de azas, pratica de eonfccção de hclices;
d) avaliação correcla do material nccc::;sario á execução
de um serviço;
e) direccão ue uma offidna:
f) execução perfeita do::; trabalhos que lhes furem confiados;
18 - De au,ciliar-espcciulisla de 1" classe a ar li[ ice da
aviação:
a) hahil ila~ões exigidas para as classes anteriores;
h) reparo c balanceamento de helices;
c) confecção de helices;
d) reclifieação do alinhamento de eslrucluras;
e) direccão de lodos os serviços de uma officina;
organização do departamento a que pertencerem.
]) - Para a especialidade de calderciro:
19 - De pmticante de z• clas.çe a praticante de 1" classe:
a) nomenclatura da.s machinas, ferramentas e apparelhos
tasados na sua officina;
b) limpeza c conservac.:ão dos mesmos;
c) pratica de preparo de soldas;
d) pratica de eonfccção de ferramentas simples;
c) leitura c escripla corrente c as quatro operações sobre
inteiros;
20- De praticante de 1• classe a praticante cabo:
a) habilita•;ões exigidas para as classes anteriores;
b) preparo c applicacão de soldas;
c) confec~.:ão de ferragens simples c pratica de confecção
de qualquer ferramenta;
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tl) limpeza interna e externa de radiadores;
e l leitura e eseripta eorrenle e as quutru uperu~ücs sou r e

numeí-os inteiros e dceimaes.
21 - De 1ll'lllicantc cabo a au.r:ilim·-cspccialista de :J•

classe:
n) habilita~;ü~s exigidas para as classes anteriorc.'.i;
b) pratica de reparos em tanques, canalizaçõc~. lJomlJas c

radiadores;
c) pratica de confecção ele qualquer ferragem d~ a\'lau;
d) pratica de solda oxydo-acctyleno c solda elccLrH:a;
c) curso de artífices de aviação.
:!:! - De mtxilial'-Cs}Jecialisla de 3• classe a auxiliar-c.'i]JC•
cialista de 2• cfm;sc:
n) habil it.acõc!:l exigidas para as classes anfr1•iorcs;
li)' prova hydraulica de radiadores, bombas, tanques ,. canaliza<,:õcs;
c) praUca de conslrueção de ratliadores, tanque:;, canalizações e bon1bas;
cl) leitura de planos c desenhos de ferragens e apparelhos
de sua especialidade;
c' dirceção de grupos 1le homens na cxccu~ão dos servicus que lhes forem confiados.
23 - De au;cil,iar-especialista de 3• classe a auxiliar-cs}Jecialista de 1a classe:
a) ltabilitu~:õcs exigidas para as clas~es anferiores;
b) construccão de radiadores, tanque:::, bombas c canalizaçõe:"i;

·

c) avalia1;ão correcla do material nccessario ti execução

de um serviço;
d) direcção tle uma "officina;
·
ef 'execução perfeita dos trabalhos que lhes forem confiados.
~-í De auxiliar-especialista de ta classe a arli[ice de
aviaçli.o:
o:1 lJalJilifa«:ties exigidas paT'a as classes anlel'iore.s;
IJ) direcção de totlos os scrvicos de uma officina;
c) organização do dPpartamcnto a qu~ pertencerem,
E - Para a cspcciulidadc de phvto(JJ'01J1Ws:
~5 De JH'fllif'antc de :,?n classe a pmlicanlc de ta classe:
a) nomenclatura das d iffPrentcs partes das macltirms photographicas c drmais material crn uso na pltnlographia;

b) nomenclatura dos difff.'rcntcs "eiJirnieo:;" usado:; em
pholographia;
c) limpeza, ('Onser·va«:ão e h·ansportc e aeolJdieümamenfo
das machinas e demais lltatel'ial acccssoriu usado ua photograplria;
d) leitura c c~crivta concn(J~ e as (jUaíro opera«;ües sobre
inteiros;

:?ü -

De praticante de :.?• classe a })J•alicante cabo:

habilit.aç,õe~

exigidas pam as clasgps anteriores;
b) preparo üe revel adores c fixadores;
fi.)

c) lavagem de films c placas c seccagem dos mcsuw.s;
d) C!Jllocação da muchina nos aYiõcs;
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33) De auxiliar-arti{ice de 3" classe a auxiliar-artifice de
2• classe:
a) direcção de grupos de homens na execução de obras

e reparos que lhes forem determinados;
.
b) execução de obras de pequena monta relativas ao seu
officio;
.
.
c) utilização das re~pect1vu~ muchmas-ferramentas, sua
conservação e reparo;
d) instrucções relativas ao ~eu u:Uicio, existentes nos manuaes adaptados na Marinha de Guerra.
34) De au:vilim·-cLrti{ice de 3" classe a auxiliar-arti{ice
de 1a classe :
a) habilitaçõe~ exigitlas IJUI'a a classe anterior;
b) execução perfeita das obras que 1hes forem confiadas;
c) avaliação correcta do material necessario á execução de
uma obra e de como se lô c interpreta um desenho para officina;
d) direcção de uma officina;
e) necessidade de material e pessoal para orçamento de
uma obra.
35) De auxiliar-artífice de 1" classe a artífice de machina
de 2" classe.
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
h) direcção de todos os serviços de uma officina;
c) execução artística dos trabalhos relativos a seu officio;
d) organização do departamento de machinas, especialmente da Divisão a que pertencer.
Art. 115. As habilita~ões nos assumptos praticos exigidos rlos marinheiros c sargentos, praticantes de especialidade
e auxiliares-especialistas arti{ices de aviões, serão observadas, de accôrdo com a gruduação, tenda em vista os serviços
que lhes competem.
Paragrapho unico. Os assumplos praticos a que se refere
eEite artigo serão classificados segundo a sua natureza, nos
seguintes grupos:
A - Para a e:~pecial'idade de motoristas:
1 -De praticante de 2• classe a praticante de f• classe:
a) nomenclatura geral das peças de motores e ferramentas;
b) modo de limpai-as e conservai-as;
c) meios de transporte de motores e cuidados necessarios;
d) leitura. e ~scripta corrente e as quatro operações sobre numeros mtetros.
2 - De praticante de 1n classe e praticante, cabo:
a) habilitações exigidas para a classe anterior;
b) pratica de desmontagem de motores;
c) modo de fazer vedar as valvulas;
d) pratica de ajustamento, montagem e distribuição de
motores fixos e rotativos;
e) velas e ajustamento dos electrodos;
f) leitura e escripta corrente e as quatro operações sobre
numeros inteiros e decimaes.
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3 - De lli'alicante cabo, a au.riliar-especialista de 3•
classe:
a) habilita<.;õe::; exigidas para as classes anteriores;
b) ajustamento, montagem c distribuição de motores fixo::; e rotativos; pratica no officio de ajustador de machina;
c) desmontagem, limpeza, montagem c rpgulamento de
magnctos e syslema do acccndimcnto Dclco e at:cemlimento
por bobina;
d) experiencia de motores em banco de prova;
e) causas do má o funccionamento dos motores c meios de
corrigil-as;
f) montag-em c installação de motores nos aviões; conservação dos motores nos aviões; preparo dos motores para vôo;
y) pratica uo funccionamento da.; metralhadoras c pratica do tiro;
h) cur.so de artífice de aviação.
4 - De auxilia~·-espccialista de 3" classe a auxiliar-especialista de 2" classe:
a) habilitações exigidas 1mra as classes anteriores;
b) baterias c earga de baterias;
c) enrolamento de magnetos e dynamos;
d) concerto nas installações electricas de motores ~
aviões;
c) inst.allações de cabos clectricos c de cornmando dos motores nos aviões;
f) ajustamento de cabos de helices;
o) direcção de grupos de homens na execução dos serviços que lhes forem determinados.
[) - De auxilim·-esP'ecialista de 2n classe a all;riliw·-cspecialista de 1" classe:
a) habilitações exigidas vara as classes anteriores;
b) avaliação corrccta do material neccssario á execuçãd
de um serviço;
c) como tirar um rascunho de peças e de motores;
d) leitura de planos c desenhos sobre motores o seus
accessorios;
·
e) direceão de uma officina;
f) execução perfeita dos trabalhos que lhes forem confiados.
6 - De auxiliat-eSlJecialista de 1n classe a U1'ti{'ice de
aviação:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) direcção de todos os serviços de uma officina;
c) organização do dcpart amcnto a que pertencem.
B - Pm·a a especialidiule de nwntadores:
'7 - De praticante de 1" classe a praticante, cabo:
a) nomenclatura geral das differentes partes de um avião;
b) limpeza dn ferrag8ns, setays e superfícies;
c) costura de cabo de manilha c arame;
d) pratica de costura ele panno c remendos;
c) le_liura e e~cripta eorrenlc e as quatro operações sob r~
nu meros inteiros.
8 - De praticante de 1" classe a praticante, cabo:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
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b) pratica de entellamento de superficies e fuzilagens;
c) pratica de dopagem e pintura;
d) pratica de montagem e desmontagem de av10es;
e) leitura eseripta corrente e as quatro operações sobre
numeras inteiros c decimaes.
9 - De praticante m·tifice, cabo a auxiliar-especialista de
a· classe:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) pratica de alinhamento de aviões;
c) pratica de collo~acão de ferragens nas superfícies;
d) curso de artífice de aviação.
110 - De aux-iliar-especialista de 3• classe e auxiliar-especialista de 2" classe:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) características para o alinhamento dos differentes typos de aviões da Marinha;
c)· collocação de instrumentos nos aviões e de como regulai-os;
d) leitura de planos e desenhos de aviões;
e) direcção de grupos de homens na execução dos serviços
que lhes forem determinados.
li -De auxilia1'-especialista de 2• classe a auxiliar-especialista de 1a classe:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) pratica de reparos nos instrumentos dos aviões;
c) inspecção de superficins antes de serem entelladas;
d) avaliação correeta do material necessario á execução
de nm serviço;
e) direcção de nma offieina;
n execução perfeita dos trabalhos que lhes forem confiados.
12 - De auxilia1'-cs]Jecialisla de I- classe a artífice de
aviação:
a) habilitações t•xeigidas para as classes anteriores;
b) i m;pecção geral de todas a~ partes Llc um avião antes
e Llepuis de serem cntelladas;
c) inspecção de aviões;
d) dirécção de todos os serviços de uma officina;
e) organização do departamento a que pertencerem.
C - Para a especialidade de carpinteiro:
13 - De praticante de 3" classe a praticante de 1• classe:
a I nomenclatura
ferramentas e machinas de carpintaria;
b) limpeza c observação das mesmas;
c) leitura e cscripta corrente c as quatro operações sobre
14 - De praticante de 1" classe a praticante cabo:
a) ltabilitaçõrs exigidas para a classe anterior;
b 1 pratica de machinas de. earpintaria;
c) confecção á machina dn peças de estructura; longarinas para fusilagem, arestas de ataque e sahida das azas, sert·agelll e apparelhamento de laminas para fundo de botes, serragem de almas para nervuras de azas, vasamento de longarinas para aza;

de

Leis de 1927- Vol. 11

43

674

:\CTOS DO PODEil EXECU'rlVO

d) leitura c cscripla corrente c as lJ.Uatro upcraçõc~ sul.Jre
os numcros inteiros e decimaos.
15 - De praticante cabo a auxiliar-especialista de 3•
classe:
a) hatlilila~,;õr.:; Pxigitlas para as classes anlcriure:-;;
b) pratica de offici na:-; e e!:ltructuras;
c) <~cmfcc(,'ão ue peças de csll'uctura a mão; montantes e
travessas de fusilagcru, escoras, nervuras para azas c outras
supcrficics, curva.., de azas e lemes, cur\'as laminauas;
d) curso de artifice tle avia~i'lo.
16 - De au..r:iliru·-cs1>ccialista de 3 11 classe a au..r:ilial·-espccialista de ~· classe:
a) habilitarões exigidas para as c!~sses anleriorc~;
b )· pratica de officinas;
c) reparos em g·eral de boles, fluduadorcs, azas, lemes e
demais supcrfieies;
dj leitura de planos c desenho.::; de pecas ue cslructura;
c) dit·ecção de grupos de homens na execução uus serviços q uc lhes furem detorm i nados;
17 - De allxiliw·-espccialisla ele :2" classe a auxiliar-especialista de 1" classe:
a) habilituç,ões exigidas íJUra as cla::;scs anlcriure::~;
b) pratica de officina.s;
c) desmontagem, remontagem c alinhamento de fuzilag-ens, confecção de nzas e todas as drmais supcrfidcs, confecção de montantes de azas, pratica de eonfccção de hclices;
d) avaliação correcla do material nccc::;sario á execução
de um serviço;
e) direccão ue uma offidna:
f) execução perfeita do::; trabalhos que lhes furem confiados;
18 - De au,ciliar-espcciulisla de 1" classe a ar li[ ice da
aviação:
a) hahil ila~ões exigidas para as classes anteriores;
h) reparo c balanceamento de helices;
c) confecção de helices;
d) reclifieação do alinhamento de eslrucluras;
e) direccão de lodos os serviços de uma officina;
organização do departamento a que pertencerem.
]) - Para a especialidade de calderciro:
19 - De pmticante de z• clas.çe a praticante de 1" classe:
a) nomenclatura da.s machinas, ferramentas e apparelhos
tasados na sua officina;
b) limpeza c conservac.:ão dos mesmos;
c) pratica de preparo de soldas;
d) pratica de eonfccção de ferramentas simples;
c) leitura c escripla corrente c as quatro operações sobre
inteiros;
20- De praticante de 1• classe a praticante cabo:
a) habilita•;ões exigidas para as classes anteriores;
b) preparo c applicacão de soldas;
c) confec~.:ão de ferragens simples c pratica de confecção
de qualquer ferramenta;
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tl) limpeza interna e externa de radiadores;
e l leitura e eseripta eorrenle e as quutru uperu~ücs sou r e

numeí-os inteiros e dceimaes.
21 - De 1ll'lllicantc cabo a au.r:ilim·-cspccialista de :J•

classe:
n) habilita~;ü~s exigidas para as classes anteriorc.'.i;
b) pratica de reparos em tanques, canalizaçõc~. lJomlJas c

radiadores;
c) pratica de confecção ele qualquer ferragem d~ a\'lau;
d) pratica de solda oxydo-acctyleno c solda elccLrH:a;
c) curso de artífices de aviação.
:!:! - De mtxilial'-Cs}Jecialisla de 3• classe a auxiliar-c.'i]JC•
cialista de 2• cfm;sc:
n) habil it.acõc!:l exigidas para as classes anfr1•iorcs;
li)' prova hydraulica de radiadores, bombas, tanques ,. canaliza<,:õcs;
c) praUca de conslrueção de ratliadores, tanque:;, canalizações e bon1bas;
cl) leitura de planos c desenhos de ferragens e apparelhos
de sua especialidade;
c' dirceção de grupos 1le homens na cxccu~ão dos servicus que lhes forem confiados.
23 - De au;cil,iar-especialista de 3• classe a auxiliar-cs}Jecialista de 1a classe:
a) ltabilitu~:õcs exigidas para as clas~es anferiores;
b) construccão de radiadores, tanque:::, bombas c canalizaçõe:"i;

·

c) avalia1;ão correcla do material nccessario ti execução

de um serviço;
d) direcção tle uma "officina;
·
ef 'execução perfeita dos trabalhos que lhes forem confiados.
~-í De auxiliar-especialista de ta classe a arli[ice de
aviaçli.o:
o:1 lJalJilifa«:ties exigidas paT'a as classes anlel'iore.s;
IJ) direcção de totlos os scrvicos de uma officina;
c) organização do dPpartamcnto a qu~ pertencerem,
E - Para a cspcciulidadc de phvto(JJ'01J1Ws:
~5 De JH'fllif'antc de :,?n classe a pmlicanlc de ta classe:
a) nomenclatura das d iffPrentcs partes das macltirms photographicas c drmais material crn uso na pltnlographia;

b) nomenclatura dos difff.'rcntcs "eiJirnieo:;" usado:; em
pholographia;
c) limpeza, ('Onser·va«:ão e h·ansportc e aeolJdieümamenfo
das machinas e demais lltatel'ial acccssoriu usado ua photograplria;
d) leitura c c~crivta concn(J~ e as (jUaíro opera«;ües sobre
inteiros;

:?ü -

De praticante de :.?• classe a })J•alicante cabo:

habilit.aç,õe~

exigidas pam as clasgps anteriores;
b) preparo üe revel adores c fixadores;
fi.)

c) lavagem de films c placas c seccagem dos mcsuw.s;
d) C!Jllocação da muchina nos aYiõcs;
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e) leitura e escripta corrente e as quatro operacr()es sobre
nu meros inteiros e decimaes.
2 7 _ De praticante cabo a auxiliar-especialista de 3•
classe:
a) habilitar;õe~ exigidas para as classes anterior~;
b) pratica de camara escura;
c) cópia;
.
.
d) como carregar e descarregar magazms e chassis;
e) curso de artífices de aviação.
28 - De auxiliar-especialista de 3• classe a auxiliar-especialista de z· classe:
a) habilitacões exigidas para ~s classes anteriores_;
b) euidados eom as lentes, limpeza e conservacao das
mesmas;
c) ampliações e reduccões;
d) pratica de pht.'tographia aérea;.
e) pratica de desenho e cartograph1a;
f) pratica de interpretação;
_
g) direccão de grupos de homens na execuçao dos servicos que lhes forem confiados ou determinados.
29 -De auxiliar-especialista de 2• classe a auxiliar-especialista de 1a classe:
a) habilitneões mrigidas para as classes anteriores;
IJ) pmf.ieu d·11 plwtographia aérea oblíqua;
r:) l•1vrmtam•mloH pholograph icem;

d) . pr-aU(~a d•! ~tnr·o~;nop ia;
~)

(J

.

u>

h)

C~f)JI fclc:c.;fitJ

dtl

friiJY.8Íf~O;:;

llVItllst~lio f!IJI'I'C~du

do maf.•1rial JH~enAHar·i•J

dh·•~c:c.;n.o de~ Knllirl•~f•l photogJ'aphieo;
~·xc~cuãão pnrf•dta dm; ll'abalhos que

no

:·11~rvir;n;

lhns forem con-

fiados.
30 - De auxiliar-especialista de 1• classe a artífice de
aviação:
a) habilitaç.ões exigidas para as classes anteriores;
b) fiscalização de machi nas photographicas;
c) modo de regular os obturadores;
d) organização do departamento a que p·ertenccrem.

CAPITULO IX

.

A'TTRIBUlÇÕES, DEVERES E DISPOSIÇÕES ESPECIAES

Art. 1 16. Aos inferiores em geral, além dos deveres militares e de ord·em tec.hnica que lhes cabem em virtude de regulamentos e outras disposições em vigor, compete:
a) auxiiat· os sub-officiaes em todos os trabalhos relativos ás suas respectivas especialidades, sempre que forem para
tal fim designados;
b) ter o ca1·go de grupos nas incumbenciaes e de tudo
mais que aos mesmos pertencer, inclusive o pessoal, de accôrdo com as organizações internas dos navios e estabelecimentos da Marinha;

M'!TO~
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c) conservar com zelo e proficiencia tudo o que constituir
o seu encargo e a ella disser respeito;
d)
fazer quartos observando o detalhe que für organizado para os serviços de sua m;pecial idade;
c) :::;enir nos rslahl'lPcimentos. officinas e l'lllharea<:õ<?s
d1• JtHHinlta, semp1·e que forem designados;
{) obsr1·var, rigorosamrnte, todas_ as i_nstrucçõrs nfficiaes
fllll' tenham relação com a cnnservaçao, llmprza c segurança
1'o qnP lhes fôr confiado;
q) dar fiel cumprimento a todas as instrucções e disposicõ~·~ que llws forem inhcrentes c constarem das ~rg~mz!l
r·õps 0 t:-tbellas adoptae.as no serviço de suas especwhdade.s
nos navios (' estabelecimentos de marinha;
h) rurr.prir c fazer cumpri!' por todos os sem; suhorrlinados. (1·1' todas as classes, as ordens que receberem;
i) as~mmir, temporariamente, as responsabilidades que
rabrm aos suh-oHiciacs, todas as vezes que forem designado~
para substituil-os, tanto nos serviços das incumbencias, como
nos ri e quartos, no porto ou 0m viagem, c f i verem a gradua~fio de to sargento.
Art. 117. Aos marinhrirm:; em grral, além dos devere~ militares e de orc·em tf·chnica que lhes caberr. pm virtude de reg-ulamPnfm; P o.nttas ili~pMiçõf's rm vigor, compete:
a) o encargo, com rPsponsabilidade propria, de grupos do
prnr;as detalhadas para a execução rie trabalhos confiados ao~
c;;nb-officiaes e aos auxiliorP<::-especialistas. P na riirecção de
faxinas de qnalqnrr naturrza. quanfl·o tin~rrm a grarinação de
rahn;
b) executar toda~ as limprzas e faxinas. occnpando os
pmt.ns que lhes forem indicados pPla rotina diaria dos fll'parfanwntos e divisões rios navios e estabelecimentos;
·
c) executar, como ajudantes. todos o.s trabalhos co·nfiados
aos snb-officiaes o auxiliarrs-r~pecial ist as; fazer inriistincf.amrnlr srrviço ec rancho;
d) fazer os serviços de quartos e nelles executar os f rahalhos proprios e correspondentes ás suas graduações c e~me
rialidarll's, ohsl'rvando sempre o~ dpfalhrs qnr forem organiz:vfns;
r) servir no::; Psfabclcciment.os, officinas e cmbarca~õos
rln n:nrinha. todas a~ vrzrs que forPm rirsignados;
f) auxiliar :1s sub-officiaPs e os auxiliares-especialistas
nos trabalhos rlc reparacão c conservação f,e tndo o qnP perfPnf'Pr nos c::;prviço:; r'Jp snns PSpflrinlidarlrs. nos navios 0 PsfalwiN•imento ria marinha;
. _ n) dar fiel cumprimento a tnrlas as instrucções p dispos~çoPs flllf' lhes forPm inherPntPs e constarem das organizarnr;;: f' fabellas dos ·navios f' Psfabrlflr.inwnfos l]p n~arinhn:
h) cumpri!' J'igorosampnff' tonas n~ ordPn~ qu0 rerebrrrm;
assumir. temporariame'nte, as responsabilidaf,es. que
cabPm aos anxiíiarrR-I'~prciali~fa;:; dr :J "rla~sc, t.orlas as vrzr!l
Qllt:' _forem designarlos para suh~tituil-os. tanto nos serviço~
da" mcurr.hencias r grupos rl(l incnmbencias, como nos dP.
ryuarto. no port.o ou Pm vingrm. si tiverem a graduação de m!lri n h r i r o nacional cabo.
-

n
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Art.. 118. Aos AE-A (ou PE-A) cumprP, eRpccinlmente:
n) como fiel de m·tilharia:
j o, a gunrda e conservar. fio de todo o maf.erial de artilharia e de consumo rrcolhido ás dispensas do departamento n
~eu cargo;
2°, tm· em rlia o livro de carga do material sob sna responsabilidade;
3°, receber c escripturar o material recebido;
4°, ctistrihuit· e organiznr o mappn de dP~peza do mntf'rin.l
de~pendido;

5°, dirigir o SN'Vi~o do pai oleiro P do seu ajudanlf';
occupar nos Pxercicios rliarios, on em "poc:;fo de corr.haiP", o posto f]llfl lhp Wr f)Psignndo.
0
(; ,

b) ClJnw clu~fc de tor1'e:

fo, auxiliar o commanrlante da torrr Pm tuc'ro que Sf' relacionnr com a cnn~Prvação, preparar, fio P rPpa ro do material
da t.orrf';
2°, auxiliar a insrtnccão e treinamento do pessoal;
3°, procNff'r, sob n dirercí\o do commandante da torre, á
rectifica~.::ão das alr_:afot de mira, e quaesquer outros trabalhog
nr. torre;
4°, auxiliar o commandante na confcc~ão dos registros C110S
exercícios e trabalhos na torre;
5°, ter pPrfeito conhecimrnto de toda instnlla~.:ão fl Ntnipamcnlo da torre;
6°, ter conhecimento dos processos de direcr.ão de tiro e
capacidade ele n:anobrar a torre em combate na ausrncia do
commandanlo;
7°, ter conhecimento elementar c1.r. halisfica e obscrva..:i'io
de tiro necessario para corrigir e dirgiir o fogo da torre;
8°, conhecer perfeitamente todas as precaucões de ~Pgu
ranca relativas ao canhão, ás munições e explosivo~:
9°, conhrcinwnto perf(,'ito cfo systemn de alargamento, SU'l
manobra c prova~:
10, ronlwcimcnto do~ devere~ do.~ auxiliares-especialistas
no rxcr~icio rln~ varias f'uncçõf's que lhes competem;
12, conlwcinwnto detalhado rios assnmplos quP ~ão r'a
compeiPncia rio ajnrlanle do rhrfe de t.orrP;
1?, c:xeenc,:ão do~ spn·içns n:rcanicos necessario;; ao rl'Jraro c (t consPrvação {10s maehinismos fl installar,c'Je~ da ton.~.
nl!~ hoje a cargo do pessoal de machinas.
c) como njudantf' do chefe de torre:
1°, disfrihnil· e flXPrcitar n pessoal da forrp

P dos paióe~
inclmlivfl Plll rasos rlfl avarias f' accidentes;
~o, preparar a torre para o fogo;
3°, auxiliar a recfificaçfio rlns alças de mira;
1°, auxiliar o chefe da torre na conservação e reparos de
todo o mnteJ•ial r1a forrf';
5°, ter· r~onher·imrnlo detalhar 1 o r]o cnnltfio c dr toda a installnção da IOI'l'(':
Go, tf'J' conhecinwnlo dos npparf'lhos e:xi~tente~ na torre
p<l.ra n direcção rlo tiro e ~ystcma rlc communicaçõcs;
7°, conherimcnl.o geral do s•ystrma rlc direccfin elo I iro e
dn~ mcthodos de tiro ndoptnc.os;
8", eonl1ecimenlo prrfPito do servi<;:o dL' n:unicão;
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!} 0 , conhr.cimenfo nos deverf:ls do~ inferiorrs no cxercicio
rias diversas funcçõrs que lhes comprtem;
JO, sub~tifnir o (',h,•ft' <Ir t.orrf' n com rlln rrvezar-se para
exercieio.
d) como chefe ele defesa ott de arupo de canhiies:
1 o, auxiliar os officiaes en~nrrPgados em tudo ,o flUe se
referir a pr(•paraçíio, consc•rva1:fto c rPparo dn materml da arf ilhnria:
2°, nuxiliar a in~trucrão r trrin::mwnfo do. pes~onl;
:Jo fel' conheciHHmlo grrnl do sysl.ema dr dll'P!'(.'ao do tiro
f• dos i-Iwthodos para a artilharia anti-torprdica;
~to, ser CRJ1az dn dirigir o fogo da dPfPsa, ou grupo dP cnlihfírs nos casos de fogo dividi: lo;
5°, t1~1' conhecimento elementar de halistica I' de ob~erva
ção de tiro. ncccs;:;ul'ios para r.orr1gir o fogn da defesa 0'-1
grupc;; de canhões.

e) como escoteiro:
1", a guarda, conserynr,üo e rrparos do armarr.enlo porbtil a

~•eu

cargo;
instruir o pessoal no conhecimento c manejo das arnws porlateis e da. respectiva munição;
30, auxiliar o officinl encarregado em tudo o que se rrfcrir no armamPnfo portal il:
·~", occupar, ('tn cnmhal e ou rxrrcicio, o posl o f}nr li! r ft'n·
flrf I' I' IH i11ndo.
~o.

f)

como riu•{ e de canhtw:

1''. ter habilila<,:ão Prn distribuir e rxrr~ilnr a guarniçi'io
de, um canhão;
2'', ronhecflr ns prrcnuçõrs dC' scgurnnça a s;erem observarias no ~f'rvi~;o do canhão, c do modo de proceder err: caso
de nega;
3°, :;;abf't• recfificnr as alças do sen canhão c ajustar as
lunetas tele~eopieas;
.~n, ronhrcimenln completo r1 o canhão r rrparo, montagem,
de~mnnlagf'm, njudam~nto dos diverso~ orgãns r apparelhos;
5°, cnnhecinwnlo dos teJ•mos gPraPs usados em artilharia;
G", ronhecimenl.o da munição cmprrgadn; cuidado para a
~na ronscrvu<,:ão e manejo;
7", conhecimento dos n:Pio~ f1e fransmissão c recepção de
distancia, drsvio f' odens de combate:
R0 , fpr n=- conhecitni'Tltos nrressnrios r capacidade para dirigir o firo de scn canhão com dÍl'P.:'Cão local:
fi", 8ahPr' monl ar· l' n:=;ar o-, nPIHH'Plhns para o ensino ria
ponf a ria I' para o dt> rm·t·eganwnto.
O) Como chr!{e de (/1'UJW dP paifíPs on chefe de paiól:
1°, frr hahilitn~fío Pm distribuir I' rxrrcitar o pe"soal do,
p:rit'•l'.~ 1!1• mtmi{;ftn;
2", rnnhPcrr a~ rn·erancõ~'s cl0 srgurnncn a serem ob;;crYnda-; 11o srt·vi~;n dos pn i6rs;
nrmo·~:.:.~.?.~~~f'CH ::lS llllli1ÍCÕf'S f' rujdudos com O Sr,U manejo e
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f) ,-,~rific:::u· r rPgulnr o ron~nrno dfl t.orlo o material dr~
t inadn t\ t·un~t'l'Ynt_:ãu dP tudo o qnf:\ tWI'lPIH'er ú~ ~ua~ ineum-

l~t•twin~:
t'll\

f1) nh~l'r\"at· rignro~nnwntl' todas as in~trnc«:õP~ offiriars
vi~tll' snhrl' li ~Pt'Yit:n dt\ r.ommunieat,:Õf:\s navnrs:

11) fi~l'alizar e fazer rnmprir toda a e~eripturat;ão ndoplath.· tlll ~l't'vi.;o de Signnrs da l\larinha dP Guena, nos navin~ em que r het'iarl'm e~tac;ões de signars;
i) dar firl emnprimPnlo a todas as instrucçüe~ ~ disposicõrs qnr lhr~ fot·Pm inherrntrs r eonslarem das organiza~iit•:-; l' tnhrlla:-1 ntlnptadns no sPt'Vit:o dP ~ignaPs.
Arl. 12?. Aos PE-ST cumpre, rsprcinlmcnle:
a) PX('eulnr todas n~; limpPzas ~ faxinas, nrcnpando os
pontos que lhes forem indicados pela rotina elo 11avio ou estabelecimento onde servil'em;
b) fazer os serviços do quartos com sigaaleiros ou timoneiros, ohsrrvando o detalhe qtw fot· organi1.1rlo;
c) eumprir rigorosamente ·todas as instrucçõ('s officiaes
em vigor sohre o srt·yiço dr communicações navaes;
d) cumprir o que for determinado sohre o modo r~e funccionamento dos apparelhos de suas incumbcncias, observando as respectivas instrucçõcs;
e) dar fiel cumprimento a todas as instrucções e disposic;ões que lhes forem inherentes c constarem elas .wganizações o taobellas adopt-ada'3 no serviço de Signacs e Timuneria
110s n::tvins o cstabelecimontos de Marinha;
f) cumprir rigorosamente todas as ordens qno receberem.
Art. 1.:!3. Emquanto os accumnladores e os motores geradores do serviço de baixa tensão não ficarem dependentes
da rlivisão E., como determinou o art. 22, do deceeto munero 17. 506, de 3 d~ novrmbro de 1926, ou aoté que na divisão
F haja JWSsoal sufficif'ntcmrntc habilitado na fórma deste artigo, Rer:í prrmittido o destaque de algum pessoal do ramo eledricista do ~- c:. l\IA, 'para srrvir na divisão F, parn condncção, reparo c conservação dos a·ccumuladores e moto:·e~.
ArL. 1~4. Haw•rá um curso ·pratico de baixa-tensão, á
hordn, afim rlc J)rnpaJ•nr os AE-CM e SE para sorvircrn nas
divisi)rs E, F. c N, rl'gulado por instnH'<_:Õcs especiacs do Ministro.
§ 1." As }waças approvadas nesse curso let·ão as nota'...
ções (F) c (N), serão em numero P~lrictamento nccessario
ao srrvif:o rlectrico das duas divisões, {', cmquanto cstivl'r~m m~lle empregadas offectivnmentc, lerão. ~oml1 gratificacão de incumbencia, a metadC' do qUP pererho pc!') flrcreto
n. 16.339, de 30 de ja·neirn f!p 1H:?·1, o P .S. S. G. l\L\, de
graduação cnrrcspondenlc.
~ 2." Al•'m das praças em questão, classificadas (F) e
(N), outras lH'a0ns SE poderão servir nas divisõ~s P c N
pal'a sri·vic:rH P}Pnwnl nrPs. sPm qtw sPjam classificadas f lo
mrsmo modo. NPnhuma dPII:!s, por(~ll1. cla~..;ifienda ou não,
dcixm·ú dr• pel'lenr''l' t•ot· isso :i scceãu de ,\E-Ci\1 (•U :i corn)Janhia SE na~ qlla·,~s conl inuar:'i o Sl'll nonJt• inscripto. I'Olll
a notação cnt'l'cspondt~JÜI' ao cut·~o.
§ 3." Esse cur=-o não dis1wnsa a pt'açn, na graduação de
cabo, da obrigação de cm·sa'r a E. AE, para ser promovidà a
:J" sargento, IH'lll a dP contra-mcstrr, para poder ser sulJ ..

official.
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§ 4. 0 Quando entrar em vigor o di::.posliJ na alínea b do
art. 22 do decreto n. 17. 506, de 3 de novembro I](' 1926, o
pessoal classifieado (F) será t.ão sómente affrcto á parto
opera-tnria dos apparelho5 de direcção de tiro.
§ 5. Emqu:mto não houvrt· 1waras SE C\) habilitaJas,
serão destacados para esse seniço algun5 m~n·i:.1 hc'irn~ ou inferiores do S. G. i\L\, do ramo electricista.
§ 6. Serão feito:; os rlrstaque5 do pessoal da r"livi::;ão E
para as divisões F e N, prlo comm::mdantf', com seif'neia do
D. G. P., e seguindo a lalwlla df' lotnção IH'oposta pr>la I>. P.
e npprovada pelo l\linistro.
~ 7, As praças com r~~c curso podNfio, rnt.rrl anlo, srr
rlnssificadas como PE-EL, f)uando a mhninisii·a~ão julgar
eonvrniente. ficando com as va11f.ngpns P gr·al ifieaeõcs do-;
d•'mais PE-EL c dispensadas de rxanw para 11l'Oill0Ção at(• a
graduação lle cabo, na qual dcvPrão cursar a Escola dP An:xiliarPs J•~specialistas, pat·a pr·omntãn a 3o sal'gento AE-EJ.J.
Art. 125. Jlat'a a timoneria poderão ser dr~ignndaq tanto
as pra·ças 81', como a~ SE, qur hajam acfquit·irlo pratica especial d1~ governo.
§ Lo Essa. pratica srrá adquirida em viagem, por determinação dos comrnandanlPs, P conformr instnrct,:ões da
D. U. P.
§ 2. A praça qur adquirir a pratica suffieiente para a·iisumir a re~ponsabilidade de um quarto no leme, sct't1 flOr
proposta do official encarregado da navegação classificado
pela D. P. como "homem do .leme" (LM), continuando a pertencer á companhia SE, onde terá o accesso noL·mal, mediante
os exames e curso~ estabelecidos nos regulamento:; em vigoJ•, podendo, entretanto, ser transferida para a c.ompanhia
de PE-ST, mrdiante exame, si o requererem e ~onform·~ as
conveniencias do serviço, a juizo do D. G. 1)., excepcionalmente, e até a graduação de cabo, exclusivc.
Art. 126. Os PE-T.l\1, que tiverem as noce;;~arias condições physir.as verificadas em inspccção medica e n requererem, poderão ser ma·triculado::; em cuPso de mergulhadores
que terá a sua s•íde na Base da Defesa Minada, com a duração de dous nwzrs, c regf'l'-S('-ha por instrucções expedidag,
}Jr.lo D. G. P. soh a dit•(•cção de um suh:-offi,·ial ('Sllccialü;ta,
e superintendencia do commandante da base.
§ 1. A praça approvada ser~í classificada "mergulhador"
e será denominada l)J~~-Tl\11\1, nccrescentando-sc sempre a lettra i\1 fi,sua notação symbolica, quando passar a. AE e a 80.
§ 2." Os conhecimentos fle cscaphandria do PE-'r.Ml\1, serão dilatados na E. AE.
~ 3. A praça que, por motivo verificado em inspec«,:ão
medica, tenha perdido as condiçõm; physicas nerpqsaria:;, ~erá
descla.<::sit'icada, continuando apenas 11a sua c~pecialidade tJe
torpedos e mina'S.
Art. 127. r.rorla a part.e de rcparo do material bell i co
que puder ser feito com os recursos do bordo, a cargo dos antigos praticantes e :mxiliarcs do armeiro, fir~nriio a cargo das
praças do Serviço Gcra·l do Artilharia c de '.l'nr·pefh)S e Mina~, que para adquirirem a Iwcnssaria pratica, farão cstagins
nas officinas de armamento da Marinha. e auxil üu·ão os tmbalhos dos operarios a bordo e nas officinas.
Paragrapho unico. O estagio periodica nas officinns do
:Armamento será detez·minado pelo DI G. P I
0

0

0

0

0

0
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Art. 128. Os primeiros saTgento~ e segundos, de qualque L' C!specialidade, podrrão candidatar-se ao cur::;o de pilof o~-a v i adore~ nnvaes.
Art. 129. .Füra da hypothcse .:lo artigo anterior e dos
casos especialmente previstos neste regulamento, não será
pPrrnittido á :'ípra·ça deixar a sua especialidade por outra.
Art. 130. O Ministro, si julgar convenient2, poderá mandar matricular qualquer inferior em um curso de revisão,
nunca maior de seis mezes, para llw serem ministrados os
conhecimentos mais recentes da sua especialidade.
Paragrapho uni co. Annualmente a: D. P. informará ao
Ministro sobre a conveniencia dessa providencia, apresentando nm programma do curso julgado necessario.
Art. 131. Nenhum AE-TL, poderá permanecer na mesma cstacão em terra mais de dous a'lmos, e nenhum PE-TL,
mais de um anno.
Art. 132. Serão considerados validos, para accesso á
classe Jmmediatamente superior, os exames prestados para
esse fim até dons annos a•ntes da promoção, pelos AE-TLz e
alt) um anno pelos PE-TL, que estiverem no momento servmdo em estações costeiras para cumprimento de clausulas de
promoção.
Art. 133. As prnças especialistas contarão como de emhnrquc todo o tempo em que, no exercício de suas espectalidarles, servirem destacadas nas ilhas do oceano.
Art. 134. Excepto os auxiliares-especiali~tas enfermeiros, escreventes, fieis, telegraphistas c artífices, todos os demais serão empregados em serviço do quartos, como auxiliare~ de contra-mestres.
Art. 135. Os auxiliares-especialistas submarinistas, para
terem accesso a sub-officiaes, deverão habilitar-se para promor.fío a r,onft·n-mc!'lt.rc. pnssnnrlo para o servir,o geral ns quê
niio r~tJJ·sar·PIIl 1'111 RPgllida a F..sr.ola riP RnhnJPr·~ivPi-; (r~llr~o
d,. r·.rmft·a-mPslrPs).
J\ l'f. 13(}. Os prnticantcs-submarinistas são ohrigados ao
curRo de auxiliar de contra-mestre da Escola de Auxiliares-

F1RpPr~ialiRf.nR o, uma vmr. approvados,
<~clio rlc nuxilfnrcs-ORpPnfn.lif:d.ns (SB),

serão fncluirlos na Mqnnndo houv~T' vag-a do

tercPiros Rargento~ na especialidade.
Art.. 137. As fnncções especiaes dos inferiores c marinheiros rln S. G. A. sfío ns seguintes:
a)

1°

snrg~nto;

Fiel de artilharia - Bahia, Barroso e Floriano.
Chefe de torre - li'loriano.
Ajudant.e do chPfe rlc torre - Minas.
f!ftpfe df' grnpo rfp ('Rnhi'ios (fe médio Ca!lihre Bahia e
llt~rrtnw.
Ji:~:f•Of I' j l'f I
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Ji'inl fi,. al'f.iiJwJ'Ía -·- f!t~nrtf, Rrlm·nntc e Pernnmhuco.
CJ1nfP dP f'.anh:io dP ~r·osso ralilwe- Minas.

c) 3° sargcnf o:
Fiel rlP m'tilhnria - Contra-torpedeiros.
Chefe de cnnhõcs ife grosso ralibre - Floriano.
Chefe rfe torro d~ médio cnlihre - Pernambuco.
Chefe de grupo de paiôes de grosso calibre - Minas.
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cabos (PE-A com o curso da E. AE.) :
Chefe de canhão de médio calibre ou anti-aereo - Minas.
Chefe de canhão de 1uédio calibre ou anti-aereo - Bahw,
Bal'roso, Floriano, Cearú, IJcluwntc e Pe1·nambuco.
Idem - Contra-torpedeiros.
Chefe de grupo de paióes de grosso e médio calibres Fl01·iano.
Chefe de grupo de paiócs de médio calibre - Minas e
Bahia.
Chefe de paiól, de médio calibre - Barroso.
Escoteiro - Floriano, Bahia, BmToso, Ceará, Belmonte
e contra-torpedeiros.
Fiel de artilharia - Flotilhas fluviaes.
Art. 138. As funcções especiaes dos inferiores e mar i·
nheiros do S. G. de Torpedos e Minas são as seguintes:
a) primeiros e seg·undos sargentos:
Fiel de torpedos - Bahia, Rio Grande do Sul, Cea1·d e
Belmonte.
Idem, idem - Escola Naval.
Chefe de grupo de tubos - Bal~;ia a Rio Grande do Sul.
Serviço de Minas - Base da Defesa Minada.
Encarregado do material anti-torpedico - Minas e São
Paulo.
b) terceiros sargentos:
Fiel de torpedos - Flotilha de contra-torpedeiros
Idem, idem - Flotilha de submersíveis.
c) cabos (com o curso da E. AE.):
Chefe de tubo -- Bahia e Rio Grande do Sul.
Idem, idem - Flotilha de contra-torpedeiros.
Idem, idem - Flotilha de submersíveis.
Idem, idem - T. Goyaz.
Ajudante do fiel de torpedos - Bahia, Rio Grande do
Snl, Belmonte e Ceará..
Serviço de Minas - Base da Defesa Minada.
Art. 139. Os PE-A de 1" classe e de 2• exercerão :~s
funcc,;ões de chefe de canhão de peqtwno calibre, e os PE-TM
de 1• elasse e de ~· as de servcnl c de tubo. Todas as demais
ftllwt;ões que, por conveniencia teclmica, devam ser exercida.:;
por pessoal da especialidade, serão affectas aos PE-A e PE-T.M
dt: 1"' class~ ~ 2• conforme üs tabellas de lotação, sendo empregadas praças SE para as menos importantes.
Art. t 40. As funccões do Pessoal Subalterno do Servi co
Geral de Telegraphia são as seguintes:
a) inferior, AE de 1" classe (1° sargento).
t) Te1egraphista-chefc e chefe de estações de encoura~a
do1'!, cruzadores e flotilhas;
2) Telegraphista-chefe, chefe de quarto ou ajudante de
·
estações em terra;
3) serviço em laboratorio c officinas;
4) sub-instructoria de ensino technico;
5) serviço nas forcas aereas.
b) inferior, AE de 2" classe (2° sargento) :
1) teJegraphista-chefc c chefe de estações de cruzadores, .
tenders, transportes, flotilhas c de terra;
. 2) chefe de Quarto e ajudante de estações em terra, nos .
encouraçados e cruzadores;
d)

~\CTO-S DO llODEii EXECUTIYO

686

3) scrvico nas forcas acrcas.
c) ini'Pt'ior, AE de :J" elas~c (:J" sargento):·
1) dtel'o dn esl;u;õC's do cunlra-lorvcdch·os e navio.; J~
pcqtl('llO JHH'(C;

2) chefe de qnarlo c ajudante de estações em terr:t, en ..
cour;tr.:ndos, cruzador·cs, transportes c tendcrs;
3 j e h de de (~stnç.ões em terra;
.J.) ~Pl'YÍCo nas forças acrcas.
d) marinheiro, PE, cabo (com o curso da E, AE):
1) as mesmas funcçõcs que o auxiliar-especialista de 3•
classe.
e) marinheiro, PE, cabo (srm o curso da E. AE.) :
1) chefe de cstn.-.:õcs de contra-torpedeiros c navios de
pequeno pol'le;
2) ehcfe de quarlo c ajudante de estações em terra c a
bordo;
· 3) serviço nas forças acrcas.
Art. 1-H. Aos demais PE-TL cabe a execução do serviço
d1) tclcgraphia conforme lhes fôr determinado.
Art. 142. Quando não houver 80-TL, o inferior mais
r1ntigo n hnrdo on em csfaeão em terra terá a denominação de
fdegraphisfa-ehcfe e nccmnulará as fnncr;õcs de chefe de estação, cxcPpto nos encourn..:ndos typo Minas Gc1·aes.
Al'f. H:L ~\s fllllCf.:Õl's do pessoal subalterno uo serviço
geral dn signaes e fimonel'ia são as seguintes:
ti.) infel'ior, .\E de 1" elns:-;c (1" sargento) :
t) servi~·o no E~lado-l\Jaior da Esqundra;
2) signa IPiru-chefe tÚH:l navios I ypo Minas Gm·acs:
:~) chefia de servi co de signacs em navios tendcrs.
b) infel'ior, AE de 2ft clnssc (~" sargento) :
1 ·l scrvit;u 110 Esladu-l\luior da Esquadra, Divisão ou Ffo ...
lilha;
2) chefia de serviço do signars nos navios typo Bahia,
Floriano, BarJ·osu c outros. cunfm·mo as respectivas lotações;
3) chefia de quul'lu nos navio:; fypu Jlinas.
c) inft•rim·, AE ;1" elusse (3'' sargento) :
1) as mesnws fuHcc;:Õ<'s dPfallwdas para 2" sargento;
2) cxPcnc;:ão do sPrvic;:u g<'ral de signaes c governo a borde dos navios tyvo Jlinas Ucraes.
d) marinheiro, PE, caiJo (com o curso ua E. AE.) :
1) srrvico no E!;tado-1\fnior da r~.,Iotilha QU Di visão;
2) servi~·o dn signacs e g·ovcrno nos navios de snpcl'fieic
o submersíveis, de accôrdo com as lotações respectivas.
c) marinliPiro, PE, cabo (sem o curso da E. AE.) :
1) servil,~o de sign.aes c governo em qualquer navio, conforme as lo f a~.;õt~s respectivas;
2) servi.-.:o do signaes em terra, conforme fôr determinado.
Art. 1 H. Ao~ demais PE-ST cabe a execução de spr\·ico de signn<·~ e timoneria a bordo c nos eslaiJelecimentos,
conforme lhes ftn· determinado.
Art. 1 í5. Os sPgundos sargentos c terceiros, bem como
os cabos com o curso da E. AE., conforme as convenicucias de
serviço, poderão exercer tanto as funcçõcs de signaleiro-chrfc
<~omo as de clwfc rle quarto: os demais I>E-ST
não poderão
ser chefes de quarto.
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Art. Hü. ~~s funcf;õcs especiac~ das praças dos serYil,'o:5
de fazenda, cscrJPta, saude, serãu detalhadas nos regulamentos
c regimentos internos dos IUtvios, corpos c estabelecimentos
onde servirem.
Art. :U7. Os 111 arinlwit·os classi t'icnrlos "carvoeiros" no
Servi<,:o Ger~l de Machinas, emllora pertencendo á companl!ia
de PE-~', terão em seus assenlnmenl.os uma nota que declarará
a especialidade em que foram iniciados, c, sempre que po:•si-vel, serão utilhmdos os seus serviços na referida espeeialidade.
Poderão, entretanto, sct·vir ('111 qnalqm•t· incmnlwncia do
S. G. 1\L\, por convnnicneia do i'Crviro a llot·do, e terão a hculdad!' do ('~colher, por occasião da pr1me1ra promorão, urna
110\'a companhia de especialidade, para a qual prestarão exame, comlanfo que nclla tenham servido pelo mcllo:-; um armo.
ArL. H8. Os praticantes do ~. G. 1\L\, que, em qualquer tempo, hajam sido, ou excopcionalmenf e vc11 ham a ~e r,
transfc~ridos pant oulra companhia, ccnlnrão,
pura todos o.;;
effeitos, o tempo de serviço na espccia!idude e embarqne feitos Jla eompanhia a que pertenciam, como si huuvés:-;c deetJrrido na noYa companhia.
Art. HD. Sempre que, em qualquer classe ou graduac•.i\1) 1
existam claro:; abertos, sem quo na inferior haja quem vrrencha as conrliçõcs de promor;ão, on quando os habilitados cnt
exame não sejam em numero sufficicntc pam prccnchinwn!o
dessas vagas, serão adrniUidas a exame as prm:as, que, tendn
as condiçües de comportamento, prcrncharn, ao menos pela
metade, todas as demais clausulas exigidas para inscripçito.
Art. 1 !50. Em caso de falia de pessoal da fileira dcvifh •
mente hahilitado, o !\Iini~lro da l\farinltn podt•rti aclmittir ctvts,
na graduação de primeiros sargentos, para ns especialidades o~
enfermeiros e art.ifiec~s dn (r::om·,•s c Jl.la('ltina). 111cdiante eoncursn pam o r]ual serão formu·ladas pelo win istro, iu:-;lnH~t.:ôe:;
csveeiaes.
Ad. ·151. Sempre qne houver vaga dP- su1J-officia1 '!m
nnnlanPr rl:l~ esp<~r.ialidades de cnm·és, m:whinas n ~\H-AV. o
1\Iinistro poderá admittir um numero excedente de primeiros
sargentos igual no das vaga:; existentes.
Parn~rapho unico. Os primeiros snrgettfos admiltidns em
excesso fict~rão aggregados ao quadro, al1S pt·cstm·em exam~ d•'
acccsso uma vez quo osl<~.iam nas t'lltHiirõ('s do al'l. Hn, P os
que não l'oecm appJ·ovados Sf'l'fio irwluidns nos elar·os dei~WdD~~
no propt·io quadro pelos que l.in~rem alc:uH:ado IH'OlllOção .
.Art. 152. Quando não Psl.iYer completo o llllJII('l'O de
primeiro~ e segundos snrgcnlos em qualquer espt•cialidnde, potlerão :-:f'l' IH'omovidos a tereniros sargentos. Pllt excesso. lan ·
f.os cuJ,os, quanlas for••m as vagas de sargentos smnnta«las.
Art.. 1:'13. Crifcl'io. idenf.ieo ao do :tl'tigo anfPI'ior l;!~t·(t
applicado nn caso de não havet• nHll'inheiros habilitados em
numero snfficicntc para o JH'Pellchinlenta das vagas <JUf) occorrrrcm 11as diff,~rcntes cla~scs.

CAPITULO X
IJO COl\JI>Oft.'l'.\1\1 E:\TU

Art. 1!:>-~. O enmpoJ•I a111nnf o das lli'<H:n~ sm·á exprt•ssc)
da fórnm seguinte, mediante nota Ianr;ada mcnsalmcnt.c nus
respccf hns C<HlPrneta:":
n) teve exemplar comportamenlo no mez de ......... , .. ,
ú) teve bum compurlamcnto nu utcz de .............. , .•.
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§ 4. 0 Quando entrar em vigor o di::.posliJ na alínea b do
art. 22 do decreto n. 17. 506, de 3 de novembro I](' 1926, o
pessoal classifieado (F) será t.ão sómente affrcto á parto
opera-tnria dos apparelho5 de direcção de tiro.
§ 5. Emqu:mto não houvrt· 1waras SE C\) habilitaJas,
serão destacados para esse seniço algun5 m~n·i:.1 hc'irn~ ou inferiores do S. G. i\L\, do ramo electricista.
§ 6. Serão feito:; os rlrstaque5 do pessoal da r"livi::;ão E
para as divisões F e N, prlo comm::mdantf', com seif'neia do
D. G. P., e seguindo a lalwlla df' lotnção IH'oposta pr>la I>. P.
e npprovada pelo l\linistro.
~ 7, As praças com r~~c curso podNfio, rnt.rrl anlo, srr
rlnssificadas como PE-EL, f)uando a mhninisii·a~ão julgar
eonvrniente. ficando com as va11f.ngpns P gr·al ifieaeõcs do-;
d•'mais PE-EL c dispensadas de rxanw para 11l'Oill0Ção at(• a
graduação lle cabo, na qual dcvPrão cursar a Escola dP An:xiliarPs J•~specialistas, pat·a pr·omntãn a 3o sal'gento AE-EJ.J.
Art. 125. Jlat'a a timoneria poderão ser dr~ignndaq tanto
as pra·ças 81', como a~ SE, qur hajam acfquit·irlo pratica especial d1~ governo.
§ Lo Essa. pratica srrá adquirida em viagem, por determinação dos comrnandanlPs, P conformr instnrct,:ões da
D. U. P.
§ 2. A praça qur adquirir a pratica suffieiente para a·iisumir a re~ponsabilidade de um quarto no leme, sct't1 flOr
proposta do official encarregado da navegação classificado
pela D. P. como "homem do .leme" (LM), continuando a pertencer á companhia SE, onde terá o accesso noL·mal, mediante
os exames e curso~ estabelecidos nos regulamento:; em vigoJ•, podendo, entretanto, ser transferida para a c.ompanhia
de PE-ST, mrdiante exame, si o requererem e ~onform·~ as
conveniencias do serviço, a juizo do D. G. 1)., excepcionalmente, e até a graduação de cabo, exclusivc.
Art. 126. Os PE-T.l\1, que tiverem as noce;;~arias condições physir.as verificadas em inspccção medica e n requererem, poderão ser ma·triculado::; em cuPso de mergulhadores
que terá a sua s•íde na Base da Defesa Minada, com a duração de dous nwzrs, c regf'l'-S('-ha por instrucções expedidag,
}Jr.lo D. G. P. soh a dit•(•cção de um suh:-offi,·ial ('Sllccialü;ta,
e superintendencia do commandante da base.
§ 1. A praça approvada ser~í classificada "mergulhador"
e será denominada l)J~~-Tl\11\1, nccrescentando-sc sempre a lettra i\1 fi,sua notação symbolica, quando passar a. AE e a 80.
§ 2." Os conhecimentos fle cscaphandria do PE-'r.Ml\1, serão dilatados na E. AE.
~ 3. A praça que, por motivo verificado em inspec«,:ão
medica, tenha perdido as condiçõm; physicas nerpqsaria:;, ~erá
descla.<::sit'icada, continuando apenas 11a sua c~pecialidade tJe
torpedos e mina'S.
Art. 127. r.rorla a part.e de rcparo do material bell i co
que puder ser feito com os recursos do bordo, a cargo dos antigos praticantes e :mxiliarcs do armeiro, fir~nriio a cargo das
praças do Serviço Gcra·l do Artilharia c de '.l'nr·pefh)S e Mina~, que para adquirirem a Iwcnssaria pratica, farão cstagins
nas officinas de armamento da Marinha. e auxil üu·ão os tmbalhos dos operarios a bordo e nas officinas.
Paragrapho unico. O estagio periodica nas officinns do
:Armamento será detez·minado pelo DI G. P I
0

0

0

0

0

0
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Art. 128. Os primeiros saTgento~ e segundos, de qualque L' C!specialidade, podrrão candidatar-se ao cur::;o de pilof o~-a v i adore~ nnvaes.
Art. 129. .Füra da hypothcse .:lo artigo anterior e dos
casos especialmente previstos neste regulamento, não será
pPrrnittido á :'ípra·ça deixar a sua especialidade por outra.
Art. 130. O Ministro, si julgar convenient2, poderá mandar matricular qualquer inferior em um curso de revisão,
nunca maior de seis mezes, para llw serem ministrados os
conhecimentos mais recentes da sua especialidade.
Paragrapho uni co. Annualmente a: D. P. informará ao
Ministro sobre a conveniencia dessa providencia, apresentando nm programma do curso julgado necessario.
Art. 131. Nenhum AE-TL, poderá permanecer na mesma cstacão em terra mais de dous a'lmos, e nenhum PE-TL,
mais de um anno.
Art. 132. Serão considerados validos, para accesso á
classe Jmmediatamente superior, os exames prestados para
esse fim até dons annos a•ntes da promoção, pelos AE-TLz e
alt) um anno pelos PE-TL, que estiverem no momento servmdo em estações costeiras para cumprimento de clausulas de
promoção.
Art. 133. As prnças especialistas contarão como de emhnrquc todo o tempo em que, no exercício de suas espectalidarles, servirem destacadas nas ilhas do oceano.
Art. 134. Excepto os auxiliares-especiali~tas enfermeiros, escreventes, fieis, telegraphistas c artífices, todos os demais serão empregados em serviço do quartos, como auxiliare~ de contra-mestres.
Art. 135. Os auxiliares-especialistas submarinistas, para
terem accesso a sub-officiaes, deverão habilitar-se para promor.fío a r,onft·n-mc!'lt.rc. pnssnnrlo para o servir,o geral ns quê
niio r~tJJ·sar·PIIl 1'111 RPgllida a F..sr.ola riP RnhnJPr·~ivPi-; (r~llr~o
d,. r·.rmft·a-mPslrPs).
J\ l'f. 13(}. Os prnticantcs-submarinistas são ohrigados ao
curRo de auxiliar de contra-mestre da Escola de Auxiliares-

F1RpPr~ialiRf.nR o, uma vmr. approvados,
<~clio rlc nuxilfnrcs-ORpPnfn.lif:d.ns (SB),

serão fncluirlos na Mqnnndo houv~T' vag-a do

tercPiros Rargento~ na especialidade.
Art.. 137. As fnncções especiaes dos inferiores c marinheiros rln S. G. A. sfío ns seguintes:
a)

1°

snrg~nto;

Fiel de artilharia - Bahia, Barroso e Floriano.
Chefe de torre - li'loriano.
Ajudant.e do chPfe rlc torre - Minas.
f!ftpfe df' grnpo rfp ('Rnhi'ios (fe médio Ca!lihre Bahia e
llt~rrtnw.
Ji:~:f•Of I' j l'f I
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Ji'inl fi,. al'f.iiJwJ'Ía -·- f!t~nrtf, Rrlm·nntc e Pernnmhuco.
CJ1nfP dP f'.anh:io dP ~r·osso ralilwe- Minas.

c) 3° sargcnf o:
Fiel rlP m'tilhnria - Contra-torpedeiros.
Chefe de cnnhõcs ife grosso ralibre - Floriano.
Chefe rfe torro d~ médio cnlihre - Pernambuco.
Chefe de grupo de paiôes de grosso calibre - Minas.
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cabos (PE-A com o curso da E. AE.) :
Chefe de canhão de médio calibre ou anti-aereo - Minas.
Chefe de canhão de 1uédio calibre ou anti-aereo - Bahw,
Bal'roso, Floriano, Cearú, IJcluwntc e Pe1·nambuco.
Idem - Contra-torpedeiros.
Chefe de grupo de paióes de grosso e médio calibres Fl01·iano.
Chefe de grupo de paiócs de médio calibre - Minas e
Bahia.
Chefe de paiól, de médio calibre - Barroso.
Escoteiro - Floriano, Bahia, BmToso, Ceará, Belmonte
e contra-torpedeiros.
Fiel de artilharia - Flotilhas fluviaes.
Art. 138. As funcções especiaes dos inferiores e mar i·
nheiros do S. G. de Torpedos e Minas são as seguintes:
a) primeiros e seg·undos sargentos:
Fiel de torpedos - Bahia, Rio Grande do Sul, Cea1·d e
Belmonte.
Idem, idem - Escola Naval.
Chefe de grupo de tubos - Bal~;ia a Rio Grande do Sul.
Serviço de Minas - Base da Defesa Minada.
Encarregado do material anti-torpedico - Minas e São
Paulo.
b) terceiros sargentos:
Fiel de torpedos - Flotilha de contra-torpedeiros
Idem, idem - Flotilha de submersíveis.
c) cabos (com o curso da E. AE.):
Chefe de tubo -- Bahia e Rio Grande do Sul.
Idem, idem - Flotilha de contra-torpedeiros.
Idem, idem - Flotilha de submersíveis.
Idem, idem - T. Goyaz.
Ajudante do fiel de torpedos - Bahia, Rio Grande do
Snl, Belmonte e Ceará..
Serviço de Minas - Base da Defesa Minada.
Art. 139. Os PE-A de 1" classe e de 2• exercerão :~s
funcc,;ões de chefe de canhão de peqtwno calibre, e os PE-TM
de 1• elasse e de ~· as de servcnl c de tubo. Todas as demais
ftllwt;ões que, por conveniencia teclmica, devam ser exercida.:;
por pessoal da especialidade, serão affectas aos PE-A e PE-T.M
dt: 1"' class~ ~ 2• conforme üs tabellas de lotação, sendo empregadas praças SE para as menos importantes.
Art. t 40. As funccões do Pessoal Subalterno do Servi co
Geral de Telegraphia são as seguintes:
a) inferior, AE de 1" classe (1° sargento).
t) Te1egraphista-chefc e chefe de estações de encoura~a
do1'!, cruzadores e flotilhas;
2) Telegraphista-chefe, chefe de quarto ou ajudante de
·
estações em terra;
3) serviço em laboratorio c officinas;
4) sub-instructoria de ensino technico;
5) serviço nas forcas aereas.
b) inferior, AE de 2" classe (2° sargento) :
1) teJegraphista-chefc c chefe de estações de cruzadores, .
tenders, transportes, flotilhas c de terra;
. 2) chefe de Quarto e ajudante de estações em terra, nos .
encouraçados e cruzadores;
d)
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3) scrvico nas forcas acrcas.
c) ini'Pt'ior, AE de :J" elas~c (:J" sargento):·
1) dtel'o dn esl;u;õC's do cunlra-lorvcdch·os e navio.; J~
pcqtl('llO JHH'(C;

2) chefe de qnarlo c ajudante de estações em terr:t, en ..
cour;tr.:ndos, cruzador·cs, transportes c tendcrs;
3 j e h de de (~stnç.ões em terra;
.J.) ~Pl'YÍCo nas forças acrcas.
d) marinheiro, PE, cabo (com o curso da E, AE):
1) as mesmas funcçõcs que o auxiliar-especialista de 3•
classe.
e) marinheiro, PE, cabo (srm o curso da E. AE.) :
1) chefe de cstn.-.:õcs de contra-torpedeiros c navios de
pequeno pol'le;
2) ehcfe de quarlo c ajudante de estações em terra c a
bordo;
· 3) serviço nas forças acrcas.
Art. 1-H. Aos demais PE-TL cabe a execução do serviço
d1) tclcgraphia conforme lhes fôr determinado.
Art. 142. Quando não houver 80-TL, o inferior mais
r1ntigo n hnrdo on em csfaeão em terra terá a denominação de
fdegraphisfa-ehcfe e nccmnulará as fnncr;õcs de chefe de estação, cxcPpto nos encourn..:ndos typo Minas Gc1·aes.
Al'f. H:L ~\s fllllCf.:Õl's do pessoal subalterno uo serviço
geral dn signaes e fimonel'ia são as seguintes:
ti.) infel'ior, .\E de 1" elns:-;c (1" sargento) :
t) servi~·o no E~lado-l\Jaior da Esqundra;
2) signa IPiru-chefe tÚH:l navios I ypo Minas Gm·acs:
:~) chefia de servi co de signacs em navios tendcrs.
b) infel'ior, AE de 2ft clnssc (~" sargento) :
1 ·l scrvit;u 110 Esladu-l\luior da Esquadra, Divisão ou Ffo ...
lilha;
2) chefia de serviço do signars nos navios typo Bahia,
Floriano, BarJ·osu c outros. cunfm·mo as respectivas lotações;
3) chefia de quul'lu nos navio:; fypu Jlinas.
c) inft•rim·, AE ;1" elusse (3'' sargento) :
1) as mesnws fuHcc;:Õ<'s dPfallwdas para 2" sargento;
2) cxPcnc;:ão do sPrvic;:u g<'ral de signaes c governo a borde dos navios tyvo Jlinas Ucraes.
d) marinheiro, PE, caiJo (com o curso ua E. AE.) :
1) srrvico no E!;tado-1\fnior da r~.,Iotilha QU Di visão;
2) servi~·o dn signacs e g·ovcrno nos navios de snpcl'fieic
o submersíveis, de accôrdo com as lotações respectivas.
c) marinliPiro, PE, cabo (sem o curso da E. AE.) :
1) servil,~o de sign.aes c governo em qualquer navio, conforme as lo f a~.;õt~s respectivas;
2) servi.-.:o do signaes em terra, conforme fôr determinado.
Art. 1 H. Ao~ demais PE-ST cabe a execução de spr\·ico de signn<·~ e timoneria a bordo c nos eslaiJelecimentos,
conforme lhes ftn· determinado.
Art. 1 í5. Os sPgundos sargentos c terceiros, bem como
os cabos com o curso da E. AE., conforme as convenicucias de
serviço, poderão exercer tanto as funcçõcs de signaleiro-chrfc
<~omo as de clwfc rle quarto: os demais I>E-ST
não poderão
ser chefes de quarto.
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Art. Hü. ~~s funcf;õcs especiac~ das praças dos serYil,'o:5
de fazenda, cscrJPta, saude, serãu detalhadas nos regulamentos
c regimentos internos dos IUtvios, corpos c estabelecimentos
onde servirem.
Art. :U7. Os 111 arinlwit·os classi t'icnrlos "carvoeiros" no
Servi<,:o Ger~l de Machinas, emllora pertencendo á companl!ia
de PE-~', terão em seus assenlnmenl.os uma nota que declarará
a especialidade em que foram iniciados, c, sempre que po:•si-vel, serão utilhmdos os seus serviços na referida espeeialidade.
Poderão, entretanto, sct·vir ('111 qnalqm•t· incmnlwncia do
S. G. 1\L\, por convnnicneia do i'Crviro a llot·do, e terão a hculdad!' do ('~colher, por occasião da pr1me1ra promorão, urna
110\'a companhia de especialidade, para a qual prestarão exame, comlanfo que nclla tenham servido pelo mcllo:-; um armo.
ArL. H8. Os praticantes do ~. G. 1\L\, que, em qualquer tempo, hajam sido, ou excopcionalmenf e vc11 ham a ~e r,
transfc~ridos pant oulra companhia, ccnlnrão,
pura todos o.;;
effeitos, o tempo de serviço na espccia!idude e embarqne feitos Jla eompanhia a que pertenciam, como si huuvés:-;c deetJrrido na noYa companhia.
Art. HD. Sempre que, em qualquer classe ou graduac•.i\1) 1
existam claro:; abertos, sem quo na inferior haja quem vrrencha as conrliçõcs de promor;ão, on quando os habilitados cnt
exame não sejam em numero sufficicntc pam prccnchinwn!o
dessas vagas, serão adrniUidas a exame as prm:as, que, tendn
as condiçües de comportamento, prcrncharn, ao menos pela
metade, todas as demais clausulas exigidas para inscripçito.
Art. 1 !50. Em caso de falia de pessoal da fileira dcvifh •
mente hahilitado, o !\Iini~lro da l\farinltn podt•rti aclmittir ctvts,
na graduação de primeiros sargentos, para ns especialidades o~
enfermeiros e art.ifiec~s dn (r::om·,•s c Jl.la('ltina). 111cdiante eoncursn pam o r]ual serão formu·ladas pelo win istro, iu:-;lnH~t.:ôe:;
csveeiaes.
Ad. ·151. Sempre qne houver vaga dP- su1J-officia1 '!m
nnnlanPr rl:l~ esp<~r.ialidades de cnm·és, m:whinas n ~\H-AV. o
1\Iinistro poderá admittir um numero excedente de primeiros
sargentos igual no das vaga:; existentes.
Parn~rapho unico. Os primeiros snrgettfos admiltidns em
excesso fict~rão aggregados ao quadro, al1S pt·cstm·em exam~ d•'
acccsso uma vez quo osl<~.iam nas t'lltHiirõ('s do al'l. Hn, P os
que não l'oecm appJ·ovados Sf'l'fio irwluidns nos elar·os dei~WdD~~
no propt·io quadro pelos que l.in~rem alc:uH:ado IH'OlllOção .
.Art. 152. Quando não Psl.iYer completo o llllJII('l'O de
primeiro~ e segundos snrgcnlos em qualquer espt•cialidnde, potlerão :-:f'l' IH'omovidos a tereniros sargentos. Pllt excesso. lan ·
f.os cuJ,os, quanlas for••m as vagas de sargentos smnnta«las.
Art.. 1:'13. Crifcl'io. idenf.ieo ao do :tl'tigo anfPI'ior l;!~t·(t
applicado nn caso de não havet• nHll'inheiros habilitados em
numero snfficicntc para o JH'Pellchinlenta das vagas <JUf) occorrrrcm 11as diff,~rcntes cla~scs.

CAPITULO X
IJO COl\JI>Oft.'l'.\1\1 E:\TU

Art. 1!:>-~. O enmpoJ•I a111nnf o das lli'<H:n~ sm·á exprt•ssc)
da fórnm seguinte, mediante nota Ianr;ada mcnsalmcnt.c nus
respccf hns C<HlPrneta:":
n) teve exemplar comportamenlo no mez de ......... , .. ,
ú) teve bum compurlamcnto nu utcz de .............. , .•.
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c) foi punido por faltas leves no mez de ...............•
a)

foi punido com o ...... por ...... no dia . . . . . .. ,,

§ ·1. o As no f as rnlativas

:í.s contravenções

H~rão rseriplut·adas lltc·u~ahHenfe nas cadernetas
do~ inferiores e marinheiro~. pelos encarregados

disciplinares

subsidiarias

de divisões
sob cujas ordens scrvirent, depois de autorizados pelos commandantes ou dircctor do cslabelecimento, e de accôrdo com o
que dispõe o llegulamento Disciplinar para a Armada.
§ 2." Em caso de omissão de lançamento, os inferiore:-s e
marinheiros serão considerados de "exemplar comportamento",
nos meze'5 et'Q Qtle em seus assentamentos se verificar a ausenoia de qualquer nota relativa ás penas disciplinares, impostas em Yirtudc das contravenções a que se refere o Regulamento Disciplinar vara a Armada.
Art. 155. Terão nas eadernetas a nota "teve exemplar
comportamento'' as praças que, não tendo incorrido em penn?
mesmo disciplinar, revelarem no serviço - zelo ou actividade.
Art. 156. Terão nas cadernetas a nota "teve bom comportamento" as praças que forem rcprehendidas ou censuradas, e as praças de boa conducta, que não revelarem no Se~·
' iço 1.elo on actividade .~
Art. J 57. Terão nas cadernet.aH a nota "foi punido por
falt.as leves", as praç.as que forem punidas com penas menot·es que as do artigo· seguinte.
Art. 158. Serão discriminadas. nas cadernetas das
praças. as notas das faltas punidas cóm um ou mais dias de
solitaria simples ou rigorosa, com cinco ou mais dias de achina, com penas cquivahmtcs ou maiores.
Paragrapho unicn. Além de outras, são consideradas
faltas graves as que fm·mn J'elnf ivas á embriaguez em sm·viço
- insubordinação, desohcdiencia, excesso de licença e ah::mdono do posto dr plantão ou sentinella ou dormir nesse ser~
viço.
Art. 15fl. Tortos m llvros reta h vos ás notas de castJgO!I!
f' de comportamento oxrmplar serão guardados durante quatro annos para qun1qnor informação.
Art. HiO. O f t'alleanwnto de mna no la do cns( igo on a
applica(~ão do arf. -13 dn Rf'gulanwnto Disciplinar.
em euso
algum fará suppôr qtw a praça adquiriu nesse rnez o direito á
nota de - exemplar comportamento.
§ 1." A apreciação - bom comportamento - pnra a corJducta da praça, no mcz relativo á nota de castigo trancada.
depende de despacho do Ministro da Marinha no requerimento da praça, informado pelo commandante do navio 0 nelo
com mandante do Corpo.
§ 2. o No cnso de applieação do art.. 43 do Regulamento
Disciplinnr, a praça será com;iderada de "bom comportamento".
Art. 161. RPrá nnnnllada em ordem do dia do Corpo,
para todos os effeitos, a ordem do dia que tiver autorizado o
abono da gratifieação dn f'xemplar comportamento, uma ve:r.
pr(,vado ter sido esse nhono indevido.
Art. 162. Os inferiorps P marinheiros que se julgarem
prejudicados com as notas d(' rnmporfamento escriptnradas em
seus assentamentos. poderão 1·rrorrer ao Director Geral do PPssonl. dentro dn prnzn mnximo de 90 dias, no scnt.ido de scrrm
as mesmas annnlladas ou reformadas.
§ 1 . o Este recurso sPrá feito em requerimento devida
ITIPnto info1·mado pelos officiaes que tiverem assignado estas
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notas e encaminhado pelos canaes competentes com a opinião
do commandante, á vista das respectivas informações.
§ 2. o A annullação de uma nota de castigo será feita em
virtude de despacho da autoridade e transcripta nos ~ssenta
mentos.
§ 3. o A nota annullada não será transcripta nos assentamentos do inferior ou marinheiro, e no caso de já tel-o sido
!erá a mesma inutilizada com um traço á tinta encarnad2., e
escripturada nos referidos assentamentos a nova nota relativa
á annullação.
§ 4. Para se dar execução a um despacho, autorizando o
trancamento de uma nota de castigo, proceder-se-Ita da seguinte maneira :
a) será lançada na caderneta da praça a ordem do dia do
Corpo referente a esse trancamento de nota;
b) a nota será traçada á tinta encarnada e preta, de modo
a tornai-a illegivel. A' margem desta nota será lançado a
tinta encarnada o despacho da autoridade que autorizou esse
trancamento, com a respectiva data, nota esta que será assignada \pelo respectivo commissario.
§ 5. o Nas cópias de assentamentos não se fará men<:ão
desse· despacho lançado á margem da nota trancada.
Art. 163. O trancamento das notas de castigo só poderá
ser ordenado pelo ministro da Marinha, e quando a praça tiver
conducta exemplar dnrante o prazo d{J um anno, após cada
nota. .
§ 1. o O prazo acim~ será de dous annos quando a nota de
eastigo se referh· ás faltas graves, taes como, embriaguez em
serviço, desrespeito, insubordinação e outras.
§ 2." Em caso algum, o trancamento das notas de castigos
implicará na relevação dessas notas p!!ra effeito de contagem
dos prazos determinados neste Regulamento, em que a praça
deverá ter exemplar comportamento, afim de concorrer á promoção.
Art. 164, Para fiel execução do art. 43 do RegularnHlto Disciplinar para a Armada, deverá constar dos assentamentos da praça uma referencia, sempre que esta tiver gosado dos
beneficio~ desse artigo, declarando que lhe foi elle applic:_~.do.
0

CAPITU!LO XI
DOS VENCIMEN'f'OS E VANTAGENS

Art. 165. Os inferiores e marin!heiros perceberão, de
accôrdo com a legislação em vigor, além do soldo e da gratificação correspondente á graduação ou classe na hierarchia a'3
seguintes gratificações especiaes :
a) de engajamento, reengajamento, exemplar comportamento, funcção ou incumbencia e addicionaes de 10 e 15 o/o;
b) de especialidade, cuja p~rcepção começa depois do
curso da Escola de auxiliares-especialistas;
c) de auxiliar-especialista, cujo abono se inicia com a
promoção a 3° sar.gento;
. . § 1. Os .inferiores, além da gratificação de auxiliar-espccmhsta, contmuaram a perceber a de especialidade.
0
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§ 2. A gratificação de funcção ou de incumbencia, só
será abonada quando a~ praças estiverem no exercício effectivo das funcçõcs que pormil tem taes abonos.
§ 3. As gratificações de incumbencia são as determinadas no decreto n. 11.837, de 29 de dezembro de 1915, com as
rrrodificações introduzidas pelos decretos ns. Hi. 339, 16.879,
17. 105 e 17 . 507, respectivamente, de 30 de janeiro de 1921.
17 de abril de 19.25, 4 de novembro de 1925, c 3 de novembro de 1920, e pelos regulamentos do p-essoal subalterno dos
serviços de Aviação Naval, Artilharia, Telegraphia, Signaes e
Timoneria e demais disposições actualmente em vigor.
§ 4. As. praças SE que fizerem o curso da baixa-tensão
e formn classificadas (F) c (N), perceberão, co.mo gratificação de incumbencia, metade que cabe ao ramo eleclricis1 a
pelo decreto n. 16.339.
Art. 16·6. A D. P., dentro de 30 dias a contar da dat'l
da publicação do presente regulamento, organizurá uma compilação das disposições a que se refere os §§ 3° c 4" do
art. 165 apresentando-a ao ministro, que mandará consolidar
essas disposições em um folheto para ser usado como manual para o s-eu abono, sem podeer, entretanto, alterai-as.
Art. 167. A gratificação de especialidade só deverá ser
abonada ás praças que tiverem o curso das antigas Escolas
Profissionaes ou da Escola de Auxiliares Especialistas.
Art. 168. A gratificação de exemplar comportamento
será abonada aos inferiores e marinheiros que completarem
36 notas consecutivas de exemplar comportamento ou 18 de
exemplar e bom comportamento.
§ 1. Os inferiores ou marinheiros que, estando no goso
da gratificação de exemplar comportamento, tiverem em seus
assentamer:tos uma nota de contravenção disciplinar, não perc·eberão eflta gratificação no mez em que incorrerem na referida contravenção.
§ 2. A peeda da gratificação de exemplar comportamento
Aerá tamhom imposta áquelles que forem eondnmnados em
processo civil ou militar por sentença passada Plll julgado,
forem rebaixadas ou tiverem desertado, embora se apresentem depois voluntariamente.
§ 3. Esta gratificação assim perdida só poderá ser restabelecida depois de completado, novamente, o pmzo dn 3{)
mezes exigidos, para a sua perce1pção.
Art. 1ü9. As gratificações ~e exemplar comportamento
e de 10 e 15 o/o só serão abonadas depois da transcripção,
nos assentamentos do inferior ou marinheiro, da Ordem do
Dia do Commando do Corpo dee Marinheiros Nacionacs quG
autorizar o respectivo abono.
, Paragrapho. unico. O commando do corpo requisitará nas
epocas proprmA, aos commandantes de navios e directores
de estabelecimentos uma relação das praças nas condições de
perceber estas gratificações, bem como das que, já possuindo
a .de exemplar comportanmento, incidirem nas disposições preVIsta para a sua perda.
Art. 170. O inferior ou marinheiro que estiver respondendo a proc~s?o ~o fôro civil ou militar, só perceberá o
soldo e a .gralJfJCfl(.'ao da graduação, e o que fôr eondernnado,
0

0

0

0

0

0
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por sentença passada em julgado, s6 pcrcdwrú a metade do
soldo durante o trmpo de cumprimento da pena.
Art. i 71. Os inferiores e marinheiros que baixarem ao
Hospital de Marinha por molestia adquirida em serviço não
perderão a gratificação de incumbencia durante o tempo em
que estiverem baixados.
Art. i 72. Os inferiores e marinheiros que deixarem lJ
serviço activo da Armada, por ferimento em combate, desastre ou accidente em acto de serviço, perceberão os vencimentos e vantagens da legislaoão em vigor.
Art. i 73. Os c'hepes de quarto, de telegrap·hia e de signaes ficam equiparados para todos os effeitos aos chefes de
canhão de médio calibre.
Art. 17 4. Os marinheiros classificados nas companhias
de praticantes, mediante estagio e exame regula:mentar, perceberão apenas metade da gratificação. de especialidade; e s:l
terão direit{) á sua percepcão integral depois de cursarem a
Escola de Auxiliares-Especialistas.
CAPITULO XII
DO FARDAl\lEN'rO

Art. 175. Os marinheiros receberão o fardamento a que
tiverem direito nas épocas regulamentares e de accôrdo com
as labellas em vigor. (Março e setembro) .
Art. 176. Os civis que voluntariamente assentarem praça
como marinheir-o no corpo receberão, no assentamento de
praça, os respectivos fardamentos.
Paragrapho uni co. ·o mesmo fardamento receberão as praças por occasião do engajamento e rcengajamento.
Art. 177. Os mappas de abono de fardamento ás praças serão confecciinados pelos encarregados das respectivas
divisões c, depois do conferidos pnlo encarregado dn pessoal
c do visto do immediato, serão eentrgues ao commissario, o
qual organizará o mappa geral para o navio ou estabelecimento e fará a requisição ao Deposito Naval dos uniformes neccssarios.
Paragrapho unico. Quando as praça~. tiverem direito a
algum fardamento extraordinario será isso declarado no mappa pelo encarrDgado da divisão que o conf~ecionar.
Art. 178. Effectuada a entrega do fardamento, os encarregados das divisões passarão o -certificado nos mappas, declarando as pecas de fardamento que não tiverem sido recebidas pelas pracas.
Art. 179. O commissario fará pelos mappas das divisões
a escripturação em seus livros com toda clareza, e os encarregados das divisões lancarão nas cadernetas das praças uma
nota referente ao que receberam e ao que deixaram de receber.
Art. 180. As praças que estiverem seis mezes no Hospital perderão o direito ao semestre.
Art. 181. O fardamento dado aos aprendizes das Es,Jolas e aos voluntarios ao serem alistadoss (este ultimo por
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adiantamento), para ser usado durante um prazo determinado, não é considerado fardamento vencido.
§ 1. 0 Do mesmo modo é considcmdo fardamento de setre e quatriennio que é fornecido nas mesmas conrlições.
§ 2. Não receberão fardamento semestral os ai islados
com menos de tres mezes de alistamento.
Art. 182. Toda praça é obri:gada a ter sempre o numero de peças de fardamento correspondente aos ultimos semestre c quatriennio.
Art. 183. As praças que na occasião de suas baixas tiverem semestre e quatriennio vencidos só receberão as peças de fardamento do ultimo semestre vencido, que se prestarem ao t.raje civil .
Art. 181. As praças qne tiverem baixa por conclusão de
tHmpo legal de serviço receberão em dinheiro a importancia
correspondente ao valor do fardamento a que tiverem direi ;,o.
Paragrapho uni co. Os cabos que forem promovidos a
1crcciros sargentos com fardamento em atrazo fcwfio igual direito a rssa importancia.
Art. 185. As praças respondendo a conselho de guerra
só terão direito a receber as peças de fardamento que são
abonadas ás praças cumprindo sentenca.
Art. 186. A praça que perder os seus uniformes em incendio, naufragio ou combate receberá o que teria direito
si assentasso praça e tambem a uma quantia em dinheiro determinada pela autoridade comp13tente, independente de indomnização á Fazenda Nacional.
Art. 187. As praças que desertarem perderão o rlireito
ao recebimento de qualquer fardamento que estivesse vencido antes da deserção.
Art. 188. As praças excluídas a bem da diciplina não
poderão usar peças caracteristicas do uniforme de marinheiro, como sejam: _bonet, fita. gola. lenço de seda, etc .. as
auaes seerão arrecadadas antes do desligamento dessas praças
do corpo.
Paragrapho uni co. Essas praças. si tiverem semestres e
quatriennios vencidos, só receberão ns peças de brim mescla
do ultimo semestre vencido.
Art. 189. As faltas de fardamento para abonar ás pracas, de accôrdo com o que as mesmas toem direito. serão communicadas pelos commandantes á Dirccforia do Prssoal para
as necessarias providencias junto á Directoria de Fazenda.
Art. 190. As praças usarão em seus uniformes os distinctivos que forem adaptados para as suas respectivas especialidades. os quaes serão' fornecidos nas mesmas ópocas em
que forrm entregues os fardamentos.
0

CAPITULO XIII
DOS ESPOLIOS

Art. 191. Os espolios do inferiores e marinheiros fallecido:c;· ou desertados, serão vfmdidos em leilão, por ordem d<1
autorJdade sob cujas ordens servirem, dentro de trinta dias,
a contar da data do fallecimento e de noventa da da des·erção
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§ L., Quando o fallecimento se verificar por molestia contagiosa, o espolio, a juizo do medico, será qneimadoz fazendo-se declaração conveniente c detaN1ada nos respectivos assentamentos.
§ 2. As .]oias, objcctos de valor, titulos e tudo quanl.o
possa ser vendido com mais vantagens fóra do navio, ou estabelecimento, ou mesmo entregue a seus herdeiros legítimos,
será enviado ao Deposito Naval da Capital Federal, competentemente relacionado, fazendo-se a declaração conveniente
nos respectivos assentamentos, afim de serem, dentro do pra?.o
de um anno, entregues áquelles herdeiros, ou vendidos em
leilão si aquellcs não se habilitarem nest.e período.
§' 3. Os espolios das praças baixadas aos hospitacs serão
enviados ao Quartel Central, por accasião das sabidas dos navios. Estes espolias serão acompanhados de uma relação fietalhada contendo os nomes, classes, numeros das praças e as
peças do fardamento que lhes r.ertenccm.
Art. 192. {) producto do leilão scrú carregado ao commissario respectivo com a indicação da secção ou companhia,
classe, numero e nome do inferior ou marinheiro, data e logar
do fallecimento, ou deserç.ão, para a competente entrrga ao
Deposito Naval da Capital Federal, de accôrdo com a lni mn
vigor.
§ 1.., Quando apresentar-se herdeiro, legalmente habilitado, ou quando o desertor apresentar-se, on fôr capturado,
ser-lhe-ha entregue o producto do espolio nrcdiante as fórmalidades legaes.
§ 2. Quando, expirado o prazo de um anno, não tiver
sido reclamado o producto do espolio, será o mesmo entregue ao juizo competente.
0

0

0

CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 193. A matricula dos marinheiros na Escola de ,\uxiliares-Especialistas será feita na fórnm do regulamento da
referida escola.
. Art. 194. Os inferiores c marinheiros que forem cscolludos para fazerem qualquer curso deverão ser subst.ituido~:>
por outro que possam desempenhar as mesmas funcções, devendo para isso ser tomadas em tempo as providencias pelo
D. G. P. c commandante do corpo.
Art. 195. Os inferiores e marinheiros que terminarem
um curso e forem approvados e os que forem reprovados nos
exames de fim de anno, serão, de prefcrcneia mandados embarcar nos navios em actividade.
'
Paragrapho uni~o ._ Os que for_em inhabil itados em qualquer exame de adm1ssao regressarao aos navios e estabelecimentos em que serviam, não podendo engnjar ou reengajar
depois de duas reprovações.
Art. 196. Para desempenharem incumbencias de mais
importancias e de maiores vantagens, bem como para os empre~os que P?Ssam exercer na administração naval, quando
reahz3;rem baixa ou forem reformados, serão de preferrncia
escolhidos os inferiores e marinheiros de exemplar comportamento.
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Art. 197. O ministro da Marinha ordenará o embarque,
desembarque, designação ou desligamento de qualquer inf~
rior ou marinheiros, quando assim entender. O D. G. P. providenciará para o embarque ou designação dos inferiores e marinheiros, sempre que houver falta nas lotações c requisitará
do commandantc em chefe da esquadra ou dos chefes de repartições, a quú estiver subordinado qualquer navio ou estabelecimento, o desembarque ou desligamento dos inferiores
c marinheiros, por conveniencia do serviço.
§ 1.0 Só devem ser designados para servir nos estabelecimentos as praf:as que já tenham na graduação o embarque
cxi.gido para o accesso.
§ 2. Os inferiores e marinheiros só poderão servir nos
estahclocimontos da .Marinha e nas flotilhas do Amazonas o
MaU.o Grosso, pelo }Jrazo maximo de dous annos, salvo ordem
especial do ministro.
§ 3. Os inferiores e marinheiros das diversas especialidades só poderão embarcar ou servir em estahelreimenlos
onde possam exercer as funcções inherentes ás suas especialidades.
§ 4. O commandante em chefe da esquadra poderá movimentar os inferiores c marinheiros sempre que julgar conveniente, e rigorosamente dentro das lotações e especialidades,
devendo, entretanto, communicar á Directoria do Pessoal as
mudanças feitas, para as <'onvenienles annotações e Yerificação.
Art. 198. O D. G. P. providenciará para que estejam
sempre completos os navios da esquadra, evitando que as suas
lotações sejam prejudicadas em beneficio dos estabelecimentos.
Art. 199. Os inferiores c mariLlwiros presos para responderem a processo, os que forem julgados incapazes para o
serviço, em inspecção de saude, os que tiverem baixa ou forem
exeluidos do serviço e os que tiverem matricula na Escola de
Anxiliares-Especialisf.as e outros cursos, srrão imrnediatamen{f! reoolhidos ao Quartrl C:rntral, lor,o fJIIO estes actos sejam
publicados, em ordem rio dia jo corpo e inriciwndcntc de
qualquer outro expediente.
Art. 200. Serão igualmente recolhidos ao Quarl e! Central os que, embarcados, tiverem alta do hospital, caso o navio
a que pertencerem se ache em comrnissão fóra do local do
mesmo, sendo os seus espolias e cadernetas subsidiarias rcmettidos ao referido Quartel Central, devendo ser recmbarcados no mesmo navio, sempre que possivel, quando regressar
ao porto.
·
Art. .201. O commandante em chefe da esquadra, ou
commandante de força, póde recolher :w corpo, independente
de qualquer ordem, os marinheiros de máo comportamento c
os que não convierem ao serviço, apresentando por cscripto
os motivos fJllü dderminaram tal providnncia.
Art. 202. As nompações para insl rnctores do corpo rccahirão de preferencia nos primeiros sargentos que revelarem conhecimentos elos assumptos qtw tenham de ministrar
sendo propostos pelo D. G. P. ao ministro da Marinha.
Paragrapho unit~o. Os insl rue toros nomeados para instrucção das praças do Corpo de Marinheiros terão os mesmos
0

0

0
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direitos, honras e regalias que são concedidos aos instrnctores das Escolas de Aprendizes Marinheiros e serão passíveis
das mesmas penas a que estes estão sujeitos.
Art. 203. Fica extincto o serviço de peculio dos aprendizes marinheiros e praças do corpo, sendo os actuaes liquidados como nos casos de baixa do serviço.
Paragrapho unico. As cadernetas de peculio das praças
já fallecidas, extraviadas e desertadas, excluídas ou que já
tenham realizado baixa, serão liquidadas e as importancia:-1
correspondentes recolhidas de accôrdo com a legislação vigente.
Art. 204. Os marinheiros da graduação de cabo da companthia de "sem especialidade" que tenham quatro annos sem
int.rrrupção com exemplar compor! amento poderão ser destacados, por ordem do ministro da Marinha, para fazerem a
praticagem da navegação nos rios da Prata, Amazonas e seus
affluentes, desde que antecipadamente se compromettam a
servir á Marinha por mais de drz annos a contar da data da
designação para tal fim.
Parngrapho unico. Depois de dons annos de pratica serão
submettidos ao exame de hahilit.ação para o serviço de pratiea·gem e uma vez approvados ficat'ão nrsle serviço emritnmto
o tlovcrno julgar conveniente.
Art. 205. Os requerimentos de todos os marinheiros de~·
vrm ser enviados ús autoridades por in f rrmcdio do colli!llandante do corpo.
§ 1. O commandanff' do corpo dará as drvidas informações, mesmo nos papeis que não foram por seu intermcdiu,
ainda que já despachados favoravelmente.
§ 2. Excepcionalmente, .quando qualquer inferior ou marinheiro desejar tratar com autoridades superiores, ser-lhe-lm
pprmit.tida a nccessaria licença em papeleta de modelo proprio adoptado, quando o assumpto não puder ser resolvido
pela autoridade a qne estiver direcfamcntc subordinado, ou
não puder ser convenientemente Pnearninhado em rel]lWri0

0
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Art. 206. Os actos do commando do Corpo do MarinhPiros Nacionaes serão publicados em ordem do dia do mesmo corpo, conforme dispuzer o regimento intrrno do quartel.
Art. 20'7. Os serviços de sentincllas o ordenaças, vigia.,
r plantões só serão feitos pelos marinheiros da companhia de
"sem especialidade" e das "companhias de praf.icantes": artilheiros, torpedistas-mineiros, signalciros-timoneiros c submarinistas.
Art. 208. As relações nominaes das praças do Corpo de
Marinheiros Nacionaes figurarão, por ordem absoluta de antiguidade, em um Boletim que serú publicado, semf'sl ralmcntc, no !!I mezes de janeiro e julho.
§ 1.o ~ae.s relações ?erão rublicadas separadamente para
cada cspecmhdarle, segu mdo-sr_~ a cada secção de auxiliaresespecialistas a companhia de praf.icanf.cs, corrrspondcntc.
§ 2. O mesmo critcrio será adopfndo para o serviço geral
e manobra do navio, em que a companhia de praticantes ,; subsituida pela de "Sem especialidades".
§ 3. A confecção do Boletim será feita obedecendo a ordem das quatro subdivisões do pessoal subalterno da Armada,
prevista no art. so.
0

0
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Art. 209. Fica extincto o curso para QS praticantefoguistas, afim de se transferirem para praticantes motoristas e electricistas, a que se refere o regulamento da Escola de Submersíveis e Armas Submarinas, ora em vigor.
Art. 210. Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão regidos pelo que fôr estabelecido no rPgimento interno ou nas resoluções especiaes do ministro da
Marinha.
Art. 211. No prazo de 30 dias, a contar da publicação
do presente regulamento, o D. G. P. submetterá á approvação do ministro da Marinha um projecto de regimento interno para o quartel do Corpo de .Marinheiros Nacionaes, contendo os detalhes de organização e administração, dentro das
normas e disposições ora prescriptas.
\Gabinete do Ministro da Marinha, 26 rfc noyembr·o de
Hl2ü. - Arnaldo Siquei1'a Pinto da Luz.
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Modelo (8)
MAPPA DO EXIAME DAS HABILITAÇOES

Navio ou estabelecimento ..........................•............
Data ..•.......•................•.............•..................
Autoridade proponente ......................................... .
Nome no candidato .•................••............•..........•.•
Secção ou companhia ........... Classe .........•. Numero .....•.
Data da ultima promoção ....................................... .
Exame para a graduação de ..............•......................•
Notas dadas pela commissão
examinadora
Assumptos geraes

Notas

Todas as· notas serão compu·
tadas na base de Oa 10
Assumptos praticos

Notas

a ................... .

a ................... ·········

b .•...•..........•..• ·.·.·.·.·.·.·..·.~.·.

b ...........................•

c ................... .

c ........................... .

d .......•......•.•.............

d ...•......................••

e .................•..

e ........................... .

f .••••.•.••••..•••..•
g •....••.....•...•...
h ................... .
i ................... .

f ••••...••...•...•......•••••

g ••.... , ••.....•.•. ·••··••·••
h ...........................•
i ........................... .
j ..•......................•.•
k ....................•...••.•

1 •......•••.........•••••••.•
m ..........•..•.............•
n .........••.•.••.....••••..•

o ...........................•
p .........•.•..•............•
q ...........•...............•
r ..............•.............

Média Y =

Média X=

Nota da caderneta subsidiaria Z =
Nota final :

4X+Z+5Y

10

4( )+( )+5

10
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§ L., Quando o fallecimento se verificar por molestia contagiosa, o espolio, a juizo do medico, será qneimadoz fazendo-se declaração conveniente c detaN1ada nos respectivos assentamentos.
§ 2. As .]oias, objcctos de valor, titulos e tudo quanl.o
possa ser vendido com mais vantagens fóra do navio, ou estabelecimento, ou mesmo entregue a seus herdeiros legítimos,
será enviado ao Deposito Naval da Capital Federal, competentemente relacionado, fazendo-se a declaração conveniente
nos respectivos assentamentos, afim de serem, dentro do pra?.o
de um anno, entregues áquelles herdeiros, ou vendidos em
leilão si aquellcs não se habilitarem nest.e período.
§' 3. Os espolios das praças baixadas aos hospitacs serão
enviados ao Quartel Central, por accasião das sabidas dos navios. Estes espolias serão acompanhados de uma relação fietalhada contendo os nomes, classes, numeros das praças e as
peças do fardamento que lhes r.ertenccm.
Art. 192. {) producto do leilão scrú carregado ao commissario respectivo com a indicação da secção ou companhia,
classe, numero e nome do inferior ou marinheiro, data e logar
do fallecimento, ou deserç.ão, para a competente entrrga ao
Deposito Naval da Capital Federal, de accôrdo com a lni mn
vigor.
§ 1.., Quando apresentar-se herdeiro, legalmente habilitado, ou quando o desertor apresentar-se, on fôr capturado,
ser-lhe-ha entregue o producto do espolio nrcdiante as fórmalidades legaes.
§ 2. Quando, expirado o prazo de um anno, não tiver
sido reclamado o producto do espolio, será o mesmo entregue ao juizo competente.
0

0

0

CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 193. A matricula dos marinheiros na Escola de ,\uxiliares-Especialistas será feita na fórnm do regulamento da
referida escola.
. Art. 194. Os inferiores c marinheiros que forem cscolludos para fazerem qualquer curso deverão ser subst.ituido~:>
por outro que possam desempenhar as mesmas funcções, devendo para isso ser tomadas em tempo as providencias pelo
D. G. P. c commandante do corpo.
Art. 195. Os inferiores e marinheiros que terminarem
um curso e forem approvados e os que forem reprovados nos
exames de fim de anno, serão, de prefcrcneia mandados embarcar nos navios em actividade.
'
Paragrapho uni~o ._ Os que for_em inhabil itados em qualquer exame de adm1ssao regressarao aos navios e estabelecimentos em que serviam, não podendo engnjar ou reengajar
depois de duas reprovações.
Art. 196. Para desempenharem incumbencias de mais
importancias e de maiores vantagens, bem como para os empre~os que P?Ssam exercer na administração naval, quando
reahz3;rem baixa ou forem reformados, serão de preferrncia
escolhidos os inferiores e marinheiros de exemplar comportamento.
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Art. 197. O ministro da Marinha ordenará o embarque,
desembarque, designação ou desligamento de qualquer inf~
rior ou marinheiros, quando assim entender. O D. G. P. providenciará para o embarque ou designação dos inferiores e marinheiros, sempre que houver falta nas lotações c requisitará
do commandantc em chefe da esquadra ou dos chefes de repartições, a quú estiver subordinado qualquer navio ou estabelecimento, o desembarque ou desligamento dos inferiores
c marinheiros, por conveniencia do serviço.
§ 1.0 Só devem ser designados para servir nos estabelecimentos as praf:as que já tenham na graduação o embarque
cxi.gido para o accesso.
§ 2. Os inferiores e marinheiros só poderão servir nos
estahclocimontos da .Marinha e nas flotilhas do Amazonas o
MaU.o Grosso, pelo }Jrazo maximo de dous annos, salvo ordem
especial do ministro.
§ 3. Os inferiores e marinheiros das diversas especialidades só poderão embarcar ou servir em estahelreimenlos
onde possam exercer as funcções inherentes ás suas especialidades.
§ 4. O commandante em chefe da esquadra poderá movimentar os inferiores c marinheiros sempre que julgar conveniente, e rigorosamente dentro das lotações e especialidades,
devendo, entretanto, communicar á Directoria do Pessoal as
mudanças feitas, para as <'onvenienles annotações e Yerificação.
Art. 198. O D. G. P. providenciará para que estejam
sempre completos os navios da esquadra, evitando que as suas
lotações sejam prejudicadas em beneficio dos estabelecimentos.
Art. 199. Os inferiores c mariLlwiros presos para responderem a processo, os que forem julgados incapazes para o
serviço, em inspecção de saude, os que tiverem baixa ou forem
exeluidos do serviço e os que tiverem matricula na Escola de
Anxiliares-Especialisf.as e outros cursos, srrão imrnediatamen{f! reoolhidos ao Quartrl C:rntral, lor,o fJIIO estes actos sejam
publicados, em ordem rio dia jo corpo e inriciwndcntc de
qualquer outro expediente.
Art. 200. Serão igualmente recolhidos ao Quarl e! Central os que, embarcados, tiverem alta do hospital, caso o navio
a que pertencerem se ache em comrnissão fóra do local do
mesmo, sendo os seus espolias e cadernetas subsidiarias rcmettidos ao referido Quartel Central, devendo ser recmbarcados no mesmo navio, sempre que possivel, quando regressar
ao porto.
·
Art. .201. O commandante em chefe da esquadra, ou
commandante de força, póde recolher :w corpo, independente
de qualquer ordem, os marinheiros de máo comportamento c
os que não convierem ao serviço, apresentando por cscripto
os motivos fJllü dderminaram tal providnncia.
Art. 202. As nompações para insl rnctores do corpo rccahirão de preferencia nos primeiros sargentos que revelarem conhecimentos elos assumptos qtw tenham de ministrar
sendo propostos pelo D. G. P. ao ministro da Marinha.
Paragrapho unit~o. Os insl rue toros nomeados para instrucção das praças do Corpo de Marinheiros terão os mesmos
0
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0
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direitos, honras e regalias que são concedidos aos instrnctores das Escolas de Aprendizes Marinheiros e serão passíveis
das mesmas penas a que estes estão sujeitos.
Art. 203. Fica extincto o serviço de peculio dos aprendizes marinheiros e praças do corpo, sendo os actuaes liquidados como nos casos de baixa do serviço.
Paragrapho unico. As cadernetas de peculio das praças
já fallecidas, extraviadas e desertadas, excluídas ou que já
tenham realizado baixa, serão liquidadas e as importancia:-1
correspondentes recolhidas de accôrdo com a legislação vigente.
Art. 204. Os marinheiros da graduação de cabo da companthia de "sem especialidade" que tenham quatro annos sem
int.rrrupção com exemplar compor! amento poderão ser destacados, por ordem do ministro da Marinha, para fazerem a
praticagem da navegação nos rios da Prata, Amazonas e seus
affluentes, desde que antecipadamente se compromettam a
servir á Marinha por mais de drz annos a contar da data da
designação para tal fim.
Parngrapho unico. Depois de dons annos de pratica serão
submettidos ao exame de hahilit.ação para o serviço de pratiea·gem e uma vez approvados ficat'ão nrsle serviço emritnmto
o tlovcrno julgar conveniente.
Art. 205. Os requerimentos de todos os marinheiros de~·
vrm ser enviados ús autoridades por in f rrmcdio do colli!llandante do corpo.
§ 1. O commandanff' do corpo dará as drvidas informações, mesmo nos papeis que não foram por seu intermcdiu,
ainda que já despachados favoravelmente.
§ 2. Excepcionalmente, .quando qualquer inferior ou marinheiro desejar tratar com autoridades superiores, ser-lhe-lm
pprmit.tida a nccessaria licença em papeleta de modelo proprio adoptado, quando o assumpto não puder ser resolvido
pela autoridade a qne estiver direcfamcntc subordinado, ou
não puder ser convenientemente Pnearninhado em rel]lWri0

0
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Art. 206. Os actos do commando do Corpo do MarinhPiros Nacionaes serão publicados em ordem do dia do mesmo corpo, conforme dispuzer o regimento intrrno do quartel.
Art. 20'7. Os serviços de sentincllas o ordenaças, vigia.,
r plantões só serão feitos pelos marinheiros da companhia de
"sem especialidade" e das "companhias de praf.icantes": artilheiros, torpedistas-mineiros, signalciros-timoneiros c submarinistas.
Art. 208. As relações nominaes das praças do Corpo de
Marinheiros Nacionaes figurarão, por ordem absoluta de antiguidade, em um Boletim que serú publicado, semf'sl ralmcntc, no !!I mezes de janeiro e julho.
§ 1.o ~ae.s relações ?erão rublicadas separadamente para
cada cspecmhdarle, segu mdo-sr_~ a cada secção de auxiliaresespecialistas a companhia de praf.icanf.cs, corrrspondcntc.
§ 2. O mesmo critcrio será adopfndo para o serviço geral
e manobra do navio, em que a companhia de praticantes ,; subsituida pela de "Sem especialidades".
§ 3. A confecção do Boletim será feita obedecendo a ordem das quatro subdivisões do pessoal subalterno da Armada,
prevista no art. so.
0
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Art. 209. Fica extincto o curso para QS praticantefoguistas, afim de se transferirem para praticantes motoristas e electricistas, a que se refere o regulamento da Escola de Submersíveis e Armas Submarinas, ora em vigor.
Art. 210. Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão regidos pelo que fôr estabelecido no rPgimento interno ou nas resoluções especiaes do ministro da
Marinha.
Art. 211. No prazo de 30 dias, a contar da publicação
do presente regulamento, o D. G. P. submetterá á approvação do ministro da Marinha um projecto de regimento interno para o quartel do Corpo de .Marinheiros Nacionaes, contendo os detalhes de organização e administração, dentro das
normas e disposições ora prescriptas.
\Gabinete do Ministro da Marinha, 26 rfc noyembr·o de
Hl2ü. - Arnaldo Siquei1'a Pinto da Luz.
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Modelo (8)
MAPPA DO EXIAME DAS HABILITAÇOES

Navio ou estabelecimento ..........................•............
Data ..•.......•................•.............•..................
Autoridade proponente ......................................... .
Nome no candidato .•................••............•..........•.•
Secção ou companhia ........... Classe .........•. Numero .....•.
Data da ultima promoção ....................................... .
Exame para a graduação de ..............•......................•
Notas dadas pela commissão
examinadora
Assumptos geraes

Notas

Todas as· notas serão compu·
tadas na base de Oa 10
Assumptos praticos

Notas

a ................... .

a ................... ·········

b .•...•..........•..• ·.·.·.·.·.·.·..·.~.·.

b ...........................•

c ................... .

c ........................... .

d .......•......•.•.............

d ...•......................••

e .................•..

e ........................... .

f .••••.•.••••..•••..•
g •....••.....•...•...
h ................... .
i ................... .

f ••••...••...•...•......•••••

g ••.... , ••.....•.•. ·••··••·••
h ...........................•
i ........................... .
j ..•......................•.•
k ....................•...••.•

1 •......•••.........•••••••.•
m ..........•..•.............•
n .........••.•.••.....••••..•

o ...........................•
p .........•.•..•............•
q ...........•...............•
r ..............•.............

Média Y =

Média X=

Nota da caderneta subsidiaria Z =
Nota final :

4X+Z+5Y

10

4( )+( )+5

10
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De accôrdo com o resultado do exame acima verificamos
está
que
em condições de ser pro( Nome do candidato ) não está
movido á graduação immediatamente superior. ( Ver notas no
verso).
Assignatura da commissão examinadora

..............................................
A' Directoria do Pessoal, em .•. de ................. de 19 .. .
Presidente da commissão examinadora
OBSERVAÇÕES

to, no exame da caderneta para a nota Z serão levados em
conta os assentamentos da praça relativos a todo o tempo decorrido
posteriormente a ultima promoção,
2°, São considerados eliminatorios :
a) a nota zero em qualquer da alineas que constituir a média Y;
b) o valor de Y menor do que 4 inteiros ;
c) o valor de X ou Z iyual a zero.
3°, A média Y para os auxiliares-especialistas e marinheiros
do serviço geral e manobra de navio será verificada com o resultado das notas obtidas no exame c geral comple nentar ».
4°, Na letra I deverá ser escripto o gráo obtido pelos praticantes e auxliiares-especialistas artilheiros, torpedistas-mineiros,
slgnaleiros timoneiros e submarinistas, no exame c: geral complementar:., para obtenção da média X.
51), O conceito em ·que a praça é tida pelo encarregado a bordo,
não concorre para a formação da nota Z, que é exclusivamente da
commissão ; mas poderá ser ou não a praça proposta para a
promoção.
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